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Sven Wimnell  28  februari 2021:  Samhällsplaneringens 
problem. Utrikes artiklar 20 - 22 februari 2021 och 
inrikes artiklar 17-22 februari
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy16.pdf

Sida Innehåll:

  4 Utrikes artiklar 20 - 22 februari 2021 och inrikes 
artiklar 17-22 februari

       
  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 Utvecklingens krafter.

 11 Systemet för mänskliga verksamheter.

 14 Den fundamentala påverkanskedjan

 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.

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.
 
64 Sverige bör se sin klimat- och miljöpolitik och energipolitik i 

ett globalt perspektiv. Mänskligheten har en skyldighet att 
tillva-rata kärnkraftens möjligheter att utnyttja atomernas 
enastående krafter.
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65 Naturvetenskap enligt SAB-systemet  på svenska bibliotek

67 Behåll kärnkraften – annars förstörs naturen av vindkraftverk

68 Det är han som format arbetslivet för dig och mig

69 Bill Gates – från mjukvarukapitalist till betongaktivist 

74 Vi lever i en tid som kräver goda läsare

76 Tänk inte att andra är dumma i huvudet

82 Pandemin visar på behovet av förändrad högskoleutbildning

84 Ny stiftelse ska främja läsning bland Sveriges unga

87 Utrikesminister Ann Linde. Regeringens deklaration vid 2021 
års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari 
2021

92 Adress till protokoll till utrikesdebatt i riksadagen  24 februari 
2021

93 Utrikes DN-artiklar om USA 20 -  22  februari 
2021

114 Utrikes DN-artiklar 17 - 2 februari 2021, utom 
USA

176 Inrikes DN-artiklar  17-22  februari 2021

177 Riksdagen och politiska partier

199 Statsrådsberedningen och statsministern

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

231 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

354 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

524 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

698 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

747 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

759 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 779

5



Sven Wimnell 7 mars 2021:
Inrikes artiklar 23 februari - 4 mars 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy17.pdf

Sida Innehåll:

  3 Inrikes DN-artiklar  23 februari - 4 mars 2021

   4 Riksdagen och politiska partier

 85 Statsrådsberedningen och statsministern

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

153 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

215 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

521 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

704 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

758 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

772 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 793
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Sven Wimnell  12 mars 2021:  
Utrikes artiklar 23 februari -12 mars och inrikes 
artiklar 5 -12  mars 2021
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy18.pdf

Sida Innehåll:

  3 Utrikes artiklar 23  februari  - 12 mars  och 
inrikes  5 - 12 mars 2021        

  4 Utrikes DN-artiklar om USA 23  februari  - 12 
mars 2021

68 Utrikes DN-artiklar 23 februari - 12 mars 2021, 
utom USA

378 Inrikes DN-artiklar  5 - 12 mars 2021

379 Riksdagen och politiska partier

432 Statsrådsberedningen och statsministern

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

463 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

529 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

744 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

786 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

824 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

834 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -854
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Sven Wimnell  23 mars 2021:  
Utrikes och inrikes artiklar 13 -23 mars 2021
http://wimnell.com/om36-39zzzzzzy19.pdf

Sida Innehåll:

  3 Utrikes och inrikes artiklar 13 -23  mars 2021

  4 Utrikes DN-artiklar om USA 13 - 23 mars  2021

51 Utrikes DN-artiklar 13 - 23 mars 2021 utom USA

179 Inrikes DN-artiklar  13 - 23   mars 2021

180 Riksdagen och politiska partier

225 Statsrådsberedningen och statsministern

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

275 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

340 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

690 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

816 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

849 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

867 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -887
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Sven Wimnell  7 april 2021:  
Utrikes och inrikes artiklar 24 mars-3 april 2021. 
Debattartiklar i DN 20 februari - 6 april 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy20.pdf

Sida Innehåll:

  3 Kapitel 1: Inledning

  4 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 20 februari - 6 april 
2021.

212 Kapitel 3: Utrikes och inrikes artiklar 24 mars - 3 
april 2021

213 Utrikes DN-artiklar om USA 24 mars - 3 april 
2021

280 Utrikes DN-artiklar 24 mars - 3 april  2021 utom 
USA

541  Inrikes artiklar 24 mars - 3 april  2021 

542 Riksdagen och politiska partier

632 Statsrådsberedningen och statsministern

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

704 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

834 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

1131 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1292 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1331 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1356 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 779

9

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy20.pdf


Den första av de nämnda sammanställning-
arna är
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy16.pdf

Den i nnehåller i början  en allmän sammanfattning om 
samhällsplaneringen problem  d v s världens och 
Sveriges problem, som inte kunnat få plats i de andra.

Alla innehåller artiklar om utrikes och inrikes problem 

De utrikes problemen är fördelade på USA och för alla 
andra än USA

De inrikes problemen är fördelade på områden ordnade 
efter regeringens departement, där departementen 
slagits samman på visst beskrivet sätt.

Samhällsplaneringens problem har odnats enligt ett 
system för mänsklga verksamheter som framforskades 
på 1970-talet  vid Nordiska Institutet för 

Samhällsplanering , kallat Nordplan. Institutet bildades 
av de nordiska länderna 1968 men avskaffades på 1980-
talet.

Projeket om "Samhällsplaneringens problem.  Hur ska 
man kunna förbätra världen?" Har pågått sedan 1960-
talet. I början måste det utvecklas med brev på tusentals 
sidor till regeringen och andra makthavare.

När Internet bildades blev det mycket enklare att 
utveckla projektet . Den 29 april 1998 lades det in på 
Internet och har behandlats där nu i drygt 20 år.

Projektets innehåll på Internet bygger på systemet för 
mänskliga verksamheter men innehållet nu ligger fämst 
på särskilda utredningar som gäller olika problem. De 
senaste utredningarna finns förtecknade  i början på 
wimnell.com
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Beskrivningarna i projeket på internet  görs på ett 
allomfattande sätt som ingen annan gör och är aktuellt.

Artiklarna om utrikes och inrikes förhållanden är i 
högsta grad aktuella och följer de vartefter inträffade 
förändringarna, vilka är många och stora. Dagens 
Nyheter har kunniga medarbetare i världen och Sverige  
som  för det mesta kan ses som de bästa man kan ha.

DN beskriver sig som oberoende liberal och kan på 
ledarsidorna vara politiskt partiska, men artiklarna  
kommer då inte med i projektet om samhällsplane-
ringens problem. 

Viktiga artiklar i DN är debattariklar varje dag från 
inflytelsrika organisationer och personer.

Läsare av projktet om samhällsplaneringens problem 
bör noga observera dessa debattartiklar.

Man bör inte försöka läsa dokumenten i en telefon. De 
bör läsas i en dator. Texten är gjord i liggande A4 med 
två spalter. Bredden  på de två spalterna tillsammans 
torde behöva vara minst 18 cm, gärna minst 22 cm.

Allt kan inte läsas. Läsaren bör bläddra sig fram, läsa 
rubrikerna och välja.  

Utrikesartiklarna kommer först och allra först USA, där 
den nya presidenten berättar om inrikes och utrikes 
USA-problem. 

Sedan kommer artiklar om övriga världen. De är  många 
och är blandade. Här ingår EU i de mån det inte gäller 
särskilt Sverige. Det är mycket elände om Ryssland, 
Kina och så vidare. Bland annat om hur illa det är med 
klimatproblemen, hushållsekonomin, skolor o s v. 
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Sedan kommer Svenska inrikesproblem. Det börjar med 
de politiska partiernas resonemang om regeringsmakten 
o d.

Sedan kommer det om klimatet o d och försvaret.
Därefter om brott o d, sedan om energi och transporter 

Efter det kommer det störta området om coronasjuk-
domen och andra sjukdomar, stöd till hushåll och företag 
med hänsyn till corona. Här också om hushållens 
verksamheter, bl a socialförsäkringar och inkomstskatter 
med hänsyn till levnadskostnader.

Efter det om kulturverksamheter, utbildning och 
forskning och demokrati. Kultur och demokrati ger 
anledning till artiklar om livets mening o d , ofta 
krångliga resonemang och allehanda författares syn på 
världen. 

Sedan kommer artiklar om arbete och näringar och efter 
det på slutet några få artiklar om penningverksamheter

Efter det skulle komma artiklar om kommuners och 
regioners verksamheter, men deras verksamheter 
kommer mest på områdena för sjukvård och hushåll. 

På det hela taget saknas artiklar om kommuners och 
regioners verksamheter, som är en mycket stor del av 
alla politiska verksamheter. Regeringen försöker följa de 
verksamheterna och har allehanda särskilda system för 
det, myndigheter o d som ligger under regringen, men 
som arbetar självständigt på sätt som det gör det svårt 
att överblicka och få bra kontroll över. 

Regeringens kontoll över klimatet, t ex, ligger hos 
självständiga myndigheter. Regeringen tycks inte ha 
tillräcklig bra system för hantering av myndigheterna 
och hantering av kommuner och regioner.
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Kapitel 2: 
Debattartiklar i DN 7 - 
17 april 2021.
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07 ”Äldre har stuvats 
undan – släpp ut dem 
när de fått vaccinet” 
Samhället bör känna en skuld mot de äldre 
som man ”stuvat undan” i mer än ett år. Då 
vaccinerade löper ringa risk att smittas om de 
träffar andra vaccinerade bör de som är 
vaccinerade åter få träffas fysiskt även om de 
är fler än åtta i gruppen. Och med 
vaccinationsintyg och tester kan teatrar med 
mera öppna, skriver Ulf Dahlsten. 

DN. DEBATT 210407 

Allt fler respekterade immunologer tror nu att vi får 
leva med covid-19 under lång tid. Det är möjligt att vi 
kan uppnå flockimmunitet mot någon variant men nya 
varianter har redan tillkommit som även de som haft 
en covidinfektion har visat sig sakna skydd mot. 

När hösten börjar kommer en tredjedel av den svenska 
befolkningen att vara ovaccinerad, antingen för att de 
är för unga, inte vill vaccinera sig eller i några få fall 
inte kan. Det är dags att inse att vi måste räkna med 
återkommande utbrott bland dessa ovaccinerade 
allteftersom nya varianter utvecklas. När virus muterar 
brukar de också bli mer smittsamma vilket vi redan 
upplevt när det gäller den brittiska varianten. På det 
sättet skiljer sig inte covidpandemin från de 
återkommande influensaepidemierna. 

Den avgörande skillnaden är att covid-19 har visat sig 
vara uppemot tio gånger dödligare än ”vanlig” 
influensa och att många, även yngre, kan drabbas av 
livslånga skadeverkningar, för vilka inte sällan saknas 
bot. Att leva med en fortgående coronapandemi är 
något annat än att leva med årliga influensaepidemier. 
Att smittspridningen ofta är asymptomatisk och att 
även vaccinerade som är skyddade mot död eller 
allvarlig sjukdom kan bli smittade gör inte utsikterna 
ljusare. 
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Finska Smittskyddsinstitutet kommenterar på sin 
hemsida: ”Vi vet ännu inte med säkerhet hur bra 
coronavaccinerna hindrar viruset att smitta från 
människa till människa. Vi vet dock att de 
coronavirusvacciner som nu används avsevärt minskar 
mängden coronavirus i nässvalget. Personer som 
vaccinerats får betydligt mera sällan ett positivt 
testresultat av PCR-coronavirustestet än personer som 
inte har vaccinerats.” 

Slutsatsen är att vaccinerade löper ringa risk att 
smittas om de träffar andra vaccinerade. Däremot 
kvarstår behovet av restriktioner för att hålla nere 
smittspridningen bland de ovaccinerade och samma 
restriktioner behöver gälla för de vaccinerade när de 
träffar ovaccinerade. Med den smittspridning som 
pågår och kommer att pågå i vågor i värsta fall i åratal 
framöver kan det behövas återkommande mer eller 
mindre tillfälliga skärpningar av olika sådana 
restriktioner 

Hur ska samhället förhålla sig till detta? Det står klart 
att vi inte på många år kan återgå till ett helt normalt 

liv. Men vilka restriktioner kan vi behöva behålla och 
hur och för vilka ska de tillämpas? 

Än så länge följer Folkhälsomyndigheten, FHM, den 
åsikt som Statens medicinsk-etiska råd torgfört genom 
sin ordförande: De vaccinerade och ovaccinerade ska 
behandlas på samma sätt. Restriktioner riktade mot 
smittspridningen bland de ovaccinerade ska gälla 
också för de vaccinerade. Men är det ett rimligt 
förhållningssätt? Varför förordar Rådet att de äldre ska 
påtvingas fortsatt social isolering? 

Borde inte samhället känna en skuld mot de äldre som 
man ”stuvat undan” i mer än ett år och låta de som är 
vaccinerade få återgå till att träffas fysiskt i alla de 
olika mer eller mindre informella klubbar och sällskap, 
läsecirklar och vandringsgäng, som så många äldre 
ingår i, även om det är fler än åtta i gruppen? Och 
varför skulle inte vaccinerade kunna få träffas i större 
grupper på restauranger om alla kan uppvisa 
vaccinationsintyg? Och varför ska man förbjuda 
vaccinerade att gå på teater, konserter eller religiösa 
sammankomster annat än i smågrupper? 
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Kan det hjälpa oss äldre att den svenska strategins 
farfar, förre statsepidemiologen Johan Giesecke, nu 
går emot FHM och konstaterar att det inte finns några 
smittskyddsskäl som talar för att behålla 
restriktionerna för äldre vaccinerade? Hans 
trovärdighet har rimligtvis ökat genom att han 
hedersamt erkänt att strategin vilat på två antaganden 
som visat sig vara felaktiga, nämligen för det första att 
vaccin skulle dröja länge och att det därför var bättre 
att satsa på flockimmunitet och för det andra att en 
sådan skulle kunna uppnås på ett halvår med en 
snabbare smittspridning än om samhället stängts ned. 

Det finns också en rent juridisk aspekt. Enligt såväl 
regeringsformen som den till grundlagen knutna 
Europakonventionen är skydd för hälsa och mot 
epidemier legitima begränsningsskäl men de lagliga 
restriktionerna i mötes- och rörelsefriheten måste vara 
nödvändiga, ändamålsenliga och proportionerliga. Och 
eftersom det inte finns några egentliga smittskyddsskäl 
för att hindra äldre vaccinerade att mötas i större 
grupper, så vad skulle då vara skälet? För att ställa 

frågan på sin spets: Är ett förbud för äldre vaccinerade 
att träffas i grupper med mer än åtta personer förenligt 
med grundlagen? 

Det alternativ som nu tycks diskuteras bland 
politikerna utgår från att man längre fram och när 
tillräckligt många är vaccinerade ska släppa på 
restriktionerna helt. Israel avser att göra det när 55 
procent av befolkningen är vaccinerad medan 
immunologer varnar och menar att de borde vänta tills 
70–80 procent av befolkningen är vaccinerad. Det är 
först då man kan uppnå flockimmunitet, menar de. En 
sådan vaccineringsgrad kan vi inte uppnå i Sverige om 
vi inte börjar vaccinera barn och unga, vilket vi 
förmodligen borde göra. Men frågan är om inte flock-
immuniteten är en illusion med tanke på hur snabbt 
nya muterade varianter utvecklats. Alternativet med 
ett mer allmänt öppnande av samhället där 
vaccinerade och ovaccinerade blandas fritt och 
okontrollerat känns oroligt för oss äldre om vi, som allt 
fler immunologer verkar tro, kommer att få leva med 
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en fortgående smittspridning av nya varianter bland de 
ovaccinerade. 

Det är viktigt att hålla ihop samhället. Vi behöver 
förhindra att klyftan växer mellan de äldre som 
vaccinerat sig och egogenerationerna som håller 
smittspridningen vid liv genom att inte följa 
anvisningar och inte heller bära munskydd. 

Som tur är finns redan en lösning på dilemmat som vi 
snarast borde anamma. Den har utvecklats i Israel som 
tillåtit publika arrangemang där de deltagande 
antingen visar upp vaccinationsintyg eller negativt 
PCR-test. Också Nederländerna har på försök ordnat 
arrangemang där deltagarna ska uppvisa ett PCR-test 
gjort senast 48 timmar före föreställningen. Men 
eftersom PCR-tester för privat bruk är dyra och 
resultat oftast inte kan erhållas förrän efter minst 24 
timmar är det ett upplägg som kräver att deltagarna 
har god ekonomi och gott om tid. I Berlin har en 
enklare lösning börjat prövas som är både billigare och 
passar bättre för mindre arrangemang av typ 
teaterföreställningar. Där försäljs teaterbiljetter med 

tillhörande snabbtest. Köpare förväntas infinna sig en 
timme före föreställningen för testet. Blir det grönt får 
de sin biljett. Klarar de inte testet får de pengarna 
tillbaka. Problemet med Berlins enklare variant är att 
danska studier visat att de snabbtester man undersökt 
där är mer osäkra än man tidigare trott. 

Men varför inte börja pröva upplägget att vid insläpp 
kräva att man antingen kan uppvisa ett 
vaccinationsintyg eller ett godtagbart test och pröva 
den lösningen på mindre teatersalonger, 
konsertlokaler och biografer och om det, som vi har 
anledning tro, faller väl ut också med tiden på till 
exempel fotbollsarenor? Man kan öka säkerheten 
genom att i varje fall i början kräva munskydd och 
kanske dela upp salongerna i vaccinerade och testade. 
Till höger för vaccinerade och till vänster för testade. 
Med litet kreativitet kan man komma långt. 

Kan vi äldre hoppas på draghjälp från kulturlivet? Är 
det inte dags att släppa både kulturarbetare och de 
ofrivilliga fångarna loss redan nu? 
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Ulf Dahlsten, ordförande i framtidssmedjan Elders, 
visiting professor vid Centret för filosofi vid London 
school of economics, statssekreterare hos Olof Palme 
1984–1986 

08 ”Målet är att 
invandringen ska vara 
bra för Sverige” 
Vi behöver en helt ny integrationspolitik där 
målet är att invandringen sammantaget ska 
vara bra för Sverige. Politiken måste också 
löpande utvärderas mot två mätbara mått: hur 
många är självförsörjande och hur många talar 
användbar svenska, skriver Ulf Kristersson 
(M) och Elisabeth Svantesson (M). 

DN. DEBATT 210408 

Svensk politik har aldrig tagit integrationsproblemen 
på allvar, och därför inte heller fattat de politiska 
beslut som krävs. Resultatet är ett djupt utanförskap 
bland många invandrare. Nu behövs en helt ny 
integrationspolitik. 

För ett land som Sverige är framgångsrik 
internationalisering en överlevnadsfråga. Våra 
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världsledande företag berikar andra länder, och 
hundratusentals människor som kommit hit under 
årens lopp berikar vårt land med kultur, kunskap, 
entreprenörskap och skattepengar. Det är avgörande 
för vår framgång. 

Men Sverige har under lång tid misslyckats med 
integrationen samtidigt som allt fler sökt sig hit: I dag 
är var femte person född utomlands, och bara de 
senaste tio åren har över 400 000 asylrelaterade 
uppehållstillstånd beviljats. Politiken har i decennier 
hoppats att allt ska gå bra, men inte gjort det som 
krävs. Resultatet är ett farligt utanförskap bland 
många invandrare. 

Helt nya siffror från riksdagens utredningstjänst, som 
Moderaterna har tagit fram, visar att 675 000 vuxna 
som invandrat inte är självförsörjande, utan beroende 
av bidrag för sin försörjning. Det leder till ett liv i 
utanförskap, med barn som aldrig ser sina föräldrar gå 
till jobbet och kvinnor som aldrig blir självständiga. 

Den misslyckade integrationen berör hela vårt 
samhälle i form av bostadssegregation, arbetslöshet 
och bidragsberoende. Den ligger också i hög grad till 
grund för dåliga skolresultat, gängkriminalitet, 
hedersförtryck och radikalisering. 

Stefan Löfven har under sina snart sju år som 
statsminister fortsatt den misslyckade politiken, och 
regeringen har visat att den helt saknar reformkraft. 
En av vår tids viktigaste uppgifter är att vända 
utvecklingen och det kräver en kursomläggning. 

Moderaterna tillsatte för två år sedan en egen 
integrationskommission med erfarna politiker och 
ledande experter med målet att ta fram en helt ny 
integrationspolitik. I dag presenterar vi slutrapporten 
med 100 konkreta förslag. 

Först krävs probleminsikt. Sedan 1970-talet har en 
bärande idé i svensk politik varit att integration 
handlar om en ”process från två håll”, där både 
invandrare och infödda ska integreras i ett nytt 
multikulturellt samhälle. Den ansatsen leder fel. 
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Politikens fokus måste i stället vara att de som kommer 
till Sverige både ska tillåtas och förväntas bli en del av 
det svenska samhället. Det handlar inte om att tvingas 
ge upp sin egen kultur, utan om en nödvändig praktisk 
anpassning för att fungera i det svenska samhället – att 
respektera de lagar, seder och bruk som gäller här. 

Vi är övertygade om att de flesta som invandrar hit 
förväntar sig att Sverige ska vara tydligt med vad som 
gäller i vårt land. Tydlighet och höga förväntningar är 
inte att exkludera, det är att ta människor på allvar. 
Den som gör rätt för sig ska omvänt kunna lita på att 
det svenska samhället erbjuder en ärlig chans att 
lyckas, och att rättsstatens likabehandling och trygghet 
omfattar alla. 

Ska Sverige lyckas med integrationen måste vi både 
höja ambitionsnivån och mäta hur det faktiskt går. 

Moderaternas integrationskommission föreslår ett nytt 
övergripande mål: att invandringen sammantaget ska 
vara bra för Sverige. Inte för varje individ eller varje år, 
men som helhet och över tid. Precis som på andra 

områden bygger legitimiteten för invandrings- och 
integrationspolitiken på att den gör Sverige bättre, inte 
sämre. 

För att löpande kunna utvärdera den nya 
integrationspolitiken föreslår vi två konkreta mått: 

För det första graden av självförsörjning – inte bara 
”sysselsättning”. 

För det andra hur många som talar begriplig svenska. 

Den som lagligt försörjer sig själv och sin familj och 
som talar användbar svenska har goda möjligheter att 
både förstå sina rättigheter och skyldigheter i Sverige, 
och bidra till vårt gemensamma välstånd. Måtten ska 
följas upp i likhet med de finanspolitiska och 
klimatpolitiska ramverken, genom att regeringen 
årligen redovisar till riksdagen hur det går och vilka 
beslut som bör fattas för att nå fram. 

Utöver detta ramverk presenterar vi reformer på sex 
olika områden som kan genomföras av en borgerlig 
regering efter valet 2022. Vi är övertygade om att det 
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går att vända utvecklingen om dessa förslag 
genomförs: 

1 Minskad invandring. För att klara integrationen 
krävs kraftigt minskad invandring. Moderaterna 
föreslår att ett volymmål införs som motsvarar 
nivåerna i våra nordiska grannländer. Det kräver 
politik som minskar antalet migranter som söker sig 
hit – bland annat tydliga försörjningskrav för 
anhöriginvandring och att invandrare successivt får 
kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom 
arbete. 

2 Från bidrag till jobb och självförsörjning. Den 
svenska välfärdsmodellen bygger på att alla som kan 
jobba också gör det, och att nästan alla betalar in till 
vår gemensamma välfärd. Därför föreslår vi att 
ersättningen de första fem åren ska vara lägre, och att 
rätten till försörjningsstöd och etableringstillägg tas 
bort. Nyanlända ska i stället få en enhetlig 
etableringsersättning från staten. Med en jobbpremie 
och lägre skatt på låga inkomster kommer alla att tjäna 
på att ta sitt första jobb. 

3 Anpassning till det svenska samhället. Värderingar 
tar tid att ändra, men lagen måste ändå gälla lika för 
alla från dag ett. Moderaterna föreslår krav på godkänt 
i SFI för att få bidrag, och ett språkkrav för att få 
permanent uppehållstillstånd och medborgarskap, 
liksom godkänt prov i samhällsorientering. Fler 
allvarliga brott ska leda till utvisning för utländska 
medborgare. 

4 Bryt boendesegregationen. För att minska den 
geografiska segregationen vill vi avskaffa rätten för 
asylsökande att bosätta sig var de vill (EBO-lagen). 
Därefter ska alla i Sverige söka bostad på samma 
villkor och etableringsboende tidsbegränsas. 
Skatteverkets uppskattar att 200 000 personer är 
skrivna på felaktiga adresser. För att komma till rätta 
med det utbredda fusket behövs en nationell 
folkräkning. 

5 Svenska språket och nya klassresor. Alla barn i 
Sverige måste få en ärlig chans att forma sin egen 
framtid. Vi föreslår därför stora satsningar på svenska 
språket med språkscreening redan på bvc och därefter 
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språkförskola för de barn som inte talar svenska 
hemma. Det behövs också mer svenska i skolan och 
läxhjälp från årskurs fyra. För att förbereda och utbilda 
nya lärare ska övningsskolorna i lärarutbildningen 
prioriteras till utsatta områden. 

6 Mönsterbrytande förslag för ökad trygghet. Den 
misslyckade integrationen ökar otryggheten, och det är 
de som bor i utsatta områden som drabbas hårdast. 
Kriminalpolitiken måste bryta dessa mönster och vi 
föreslår därför bland annat visitationszoner, 
fördubblade straff för gängkriminella och slopade 
mängdrabatter. Riktigt långa fängelsestraff är vid sidan 
av satsningar på svenska språket och kunskaper i 
skolan också riktig prevention – för då kan gängen inte 
rekrytera nya ungdomar. 

I Sverige ska alla med egen kraft kunna bygga en bra 
framtid för sig själv och sina barn. Men i dag splittrar 
den misslyckade integrationen vårt samhälle på ett 
farligt vis. Det berör hela vårt land och alla som bor 
här. Men vi är övertygade om att det går att vända 
utvecklingen och samla en majoritet av svenska folket 

– alldeles oberoende av ursprung – till en ny och bättre 
kurs. 

Ulf Kristersson (M), partiledare 

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk 
talesperson 
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09 ”Vi vill ge biståndet 
en tydlig grön och 
liberal agenda” 
Svensk biståndspolitik behöver skifta fokus 
och inriktas på de områden där Sverige kan 
göra störst skillnad. I Centerpartiets nya 
rapport föreslår vi att det internationella 
utvecklingssamarbetet får en tydlig grön och 
liberal agenda med inriktning på hållbara jobb 
och ökad tillväxt, klimatomställning och 
demokrati, skriver Magnus Ek (C). 

DN. DEBATT 210409 

Vi befinner oss just nu i en avgörande tid för 
mänskligheten. Utvecklingen för demokrati är på väg 
åt fel håll. Jämställdheten tar vissa kliv framåt, men 
också kliv tillbaka. Klimatkrisen blir alltmer akut. 
Coronapandemin har förvärrat läget, och riskerar att 
kasta hundratals miljoner tillbaka in i fattigdom. 

Sverige behöver göra allt som står i vår makt för att 
vara med och vända utvecklingen. Här är bistånds- och 
utvecklingspolitiken ett viktigt redskap. Men i stället 
har vi en biståndsdebatt där man till höger vill kapa 
biståndsbudgeten och använda den till att bygga 
fängelser utomlands och få flyktingar att lämna landet, 
och där man till vänster snarare försvarar biståndets 
utformning än tänker nytt om hur vi kan öka effekten 
av våra insatser. 

Här vill Centerpartiet i stället blicka framåt, och 
presenterar nu en rapport om hur svensk 
biståndspolitik bättre kan bidra till en hållbar och 
demokratisk utveckling. 

Det krävs en tydlig grön och liberal agenda som 
genomsyrar det internationella utvecklingsarbetet. I 
arbetet behöver vi ta tillvara på den kompetens och 
kraft som finns i det svenska näringslivet och 
civilsamhället. Vi ska utgå från fattiga människors 
situationer och redan från början rikta in oss på 
långsiktiga relationer efter att biståndet nått sina mål. 
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Detta för att gynna företagsetableringar, 
handelsmöjligheter och teknikutbyten. 

Det behövs även ett fokusskifte så att energi och kraft 
riktas mot de områden där Sverige kan göra störst 
skillnad. 

Vi föreslår därför att det svenska 
utvecklingssamarbetet fokuseras till tre tematiska 
områden: 

1 Hållbara jobb och ökad tillväxt. Möjligheten till en 
egen försörjning på rättvisa villkor för sig och sin 
familj är centralt för att kunna lyfta sig ur fattigdom. 
Bara i Afrika väntas en halv miljard människor flytta 
på jakt efter en hållbar försörjning de närmaste 25 
åren. Samtidigt bor 70 procent av världens fattiga i dag 
i landsbygdsområden. 

Vi behöver fokusera både på att höja produktiviteten i 
jordbruket för att försörja fler, och bidra till att skapa 
en hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen i andra 
sektorer. Vi vill införa ett fokus på insatser som bidrar 

till att skapa fler arbetstillfällen i en växande privat 
sektor. Här är det avgörande att kroka arm med det 
svenska näringslivet, både för att dra nytta av deras 
kompetens, men också för att rent praktiskt få till fler 
investeringar och handelsutbyten som bidrar till 
tillväxt. Sveriges erfarenheter av hur ett eget arbete 
bidragit till jämställdhet och jämlikhet är värda att 
spridas. 

2 Klimatomställning och tillgång till grön energi. Bara i 
Afrika lever i dag 600 miljoner människor utan tillgång 
till elektricitet och närmare en miljard lagar mat på 
energislukande spisar eller över öppen eld. Nuvarande 
nivå på investeringarna i förnybar energi innebär att 
dessa siffror inte kommer att minska, eftersom 
förbättringarna som sker bara ligger i nivå med 
befolkningstillväxten. Centerpartiet vill satsa mer på 
det globala klimatarbetet genom att främja tillgången 
till förnybar energi och energieffektivisering. 

Arbetet ska utgå ifrån fattiga människors rätt till 
utveckling och frihet och med kvinnor och flickor i 
särskilt fokus. Vi vill öka investeringarna i projekt som 
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ökar tillgången till förnybara och effektiva 
energisystem, exempelvis genom att dela risk med 
företag som investerar i sektorn. Svensk miljöteknik 
och energitänkande inom företagande och forskning 
liksom våra värderingar för hållbarhet, jämlikhet och 
offentliga institutioner utgör en god grund för att bidra 
till långsiktiga globala lösningar. 

3 Demokrati och rättsstat. Detta är något som tyvärr är 
alltför frånvarande i Agenda 2030, och som Sverige 
har ett ansvar att prioritera. I en liberal stat värnas 
demokrati, förenings- och yttrandefrihet, ett 
fungerande flerpartisystem med demokratiska partier 
samt fria och rättvisa val. 5,1 miljarder människor 
världen över lever i dag med rättsliga problem som inte 
får en lösning. Merparten rör vardagsproblem såsom 
tillgång till jobb, mark och egendom, sociala förmåner, 
utbildning och hälsa. 

Med andra ord har en stor del av jordens befolkning 
inte full tillgång till en fungerande rättsstat som 
garanterar ens rättigheter. Kvinnor är värst drabbade. 
Rättsliga institutioner och en god förvaltning är 

avgörande för att tillgodose dessa problem genom att 
säkerställa att de hanteras rättvist och rättssäkert. Lika 
viktigt är ett livskraftigt civilsamhälle som kan ge 
människor möjlighet att lösa problem tillsammans 
eller att gemensamt kräva sin rätt. Vi vill därför se att 
insatser som syftar till demokratisk utveckling, att 
stärka rättsstaten, motverka korruption och stärka 
äganderätten för svaga grupper prioriteras. 

Detta är de områden som vi ser att det svenska 
utvecklingssamarbetet kan fokusera på för att mer 
effektivt bidra till djupgående förändring. Samtidigt 
som vi vill se en ökad fokusering vill vi även förändra 
hur det svenska utvecklingssamarbetet genomförs. 

En av våra viktigaste slutsatser är att den statliga 
biståndsbudgeten behöver användas som en hävstång 
för att öka insatserna och investeringarna från 
näringsliv och civilsamhälle. Vi kommer aldrig att 
klara målen i Agenda 2030 utan det. För oss är det 
självklart att biståndsbudgeten ska ligga kvar på 
dagens nivå på 1 procent av bni till internationellt 
utvecklingssamarbete, men att biståndet ska användas 
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för att frigöra engagemang och investeringar bortom 
biståndsbudgeten och skapa förutsättningar för nya 
och större kapitalflöden som bidrar till hållbar 
utveckling. 

Vi vill öka det bilaterala biståndet, både för att öka 
effekten, men också för att ge bättre möjligheter att 
samverka med näringsliv och civilsamhälle. Vi vill se 
en tydlig plan i alla länder vi verkar i, anpassad efter 
lokala förhållanden, för hur vi ska avveckla biståndet 
när vi nått våra mål, och övergå till bredare och mer 
långsiktiga relationer. Vi ser också att Sverige kan och 
borde stärka sitt inflytande över EU:s och FN:s 
bistånds- och utvecklingsarbete. Till exempel genom 
att i högre grad utföra biståndsarbete på uppdrag av 
EU, och bli tydligare i att vi prioriterar de FN-organ 
som levererar bra utvecklingsresultat och bidrar till 
områden som vi ser som särskilt prioriterade. 

Sverige har gjort stora insatser med vår bistånds- och 
utvecklingspolitik. Det är något vi ska vara stolta över. 
Nu är det arbetet viktigare än någonsin. 

De förslag vi lägger fram innebär en kraftig 
omläggning av det svenska bidraget till 
utvecklingssamarbete, men också att vi förstärker den 
samlade effekten och värnar den svenska särprägeln – 
vårt solidariska och uthålliga bidrag till en mer hållbar, 
fredlig värld utan fattigdom och förtryck. 

Det är det liberala svaret på hur den svenska 
biståndspolitiken kan utvecklas. 

Magnus Ek (C), riksdagsledamot, ledamot av 
Centerpartiets internationella kommitté 
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10 ”Utsläpp av 
växthusgaser i Sverige 
underskattas kraftigt” 
Nettoutsläppet av växthusgaser från Sverige är 
mycket högre än vad samhället räknar med. 
Markanvändningssektorn har uppskattats stå 
för ett upptag som motsvarar cirka 80 procent 
av utsläppen från övriga sektorer. Men räknar 
man med våtmarker, sjöar och vattendrag, så 
minskar denna andel till 36 procent, skriver 
forskarna Anders Lindroth och Lars Tranvik. 

DN. DEBATT 210410 

Globalt sett står skogar och andra ekosystem på land 
för ett nettoupptag av koldioxid som motsvarar cirka 
30 procent av de utsläpp mänskligheten orsakar. Det 
betyder att jordens ekosystem har en mycket viktig 
funktion – de motverkar höjningen av koldioxidhalten 
i atmosfären till följd av fossil förbränning. Utan denna 

ekosystemtjänst skulle atmosfären innehålla betydligt 
mer koldioxid. Därför manar man i Parisavtalet 
världens länder att värna om och helst öka den så 
kallade kolsänka som finns i ekosystemen. 

Hur ser det då ut för Sveriges del? Enligt den senaste 
rapporteringen av växthusgaser till FN:s 
klimatkonvention (National inventory report Sweden 
2020) så uppgick utsläppen inom Sveriges gränser till 
51,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018. 
Markanvändningssektorn, det vill säga skog och övrig 
mark, står dock för ett nettoupptag om 42 miljoner ton 
koldioxid vilket ju motsvarar 81 procent av utsläppen. 
Rapporten ger alltså en hoppfull bild av att Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser är mycket låga. 

Men stämmer detta verkligen? För att få en fullständig 
bild av situationen i landet så måste alla utsläppskällor 
och sänkor beaktas. I den metod som används för att 
rapportera växthusgasutsläppen förbises viktiga 
utsläpp, nämligen de från våtmarker, sjöar och 
vattendrag. Rapporteringen till klimatkonventionen tar 
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bara hänsyn till förändringen av kolförråden på 
landytan förutom våtmarkerna. 

Vi har i en studie som nyligen accepterats för 
publicering i tidskriften Carbon Balance and 
Management beräknat utsläppen från våtmarker och 
vattenytorna och kommer fram till att dessa står för ett 
utsläpp av 23,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det 
betyder att den territoriella sänkan mer än halveras, 
från 42 till 18,6 miljoner ton och då utgör landsänkan 
endast 36 procent av utsläppen. 

Utsläppen från våtmarker är kända sedan länge och 
från de globala vattensystemen ingår de i rapportering 
från FN:s klimatpanel IPCC sedan 2014. Vi har ingen 
bra förklaring till att dessa viktiga utsläpp inte beaktas 
i den svenska rapporteringen till FN:s 
klimatkonvention. 

Vilken betydelse har då detta? Sveriges riksdag har 
antagit mycket ambitiösa mål när det gäller att 
motverka klimatförändringarna. Fram till 2045 ska 
Sverige ha noll nettoutsläpp för att därefter till och 

med uppnå negativa utsläpp. Vi tolkar detta som om 
att vi som nation faktisk ska börja suga upp koldioxid 
från atmosfären från och med 2045. Det framgår också 
av målbeskrivningen att de negativa utsläppen ska 
uppnås med endast begränsade ökade bidrag från 
markanvändningssektorn, alltså skogs- och 
jordbruksmark. 

Hur går det då med Parisavtalets uppmaning om att 
värna och helst förstärka sänkan? För det första så kan 
vi konstatera att Sveriges territoriella sänka i ett slag 
har mer än halverats när vi tar hänsyn till landet som 
helhet, det vill säga även de blöta delarna. 

Den gängse uppfattningen är att Sverige har en stor 
och betydelsefull sänka i markanvändningssektorn. 
Detta är en uppfattning som omhuldas starkt av i stort 
sett hela det politiska fältet, men som vi här visar är 
överdriven. 

Nästan alla förslag om hur vi ska uppnå målen om noll 
nettoutsläpp till 2045 pekar ut produkter från skogen 
som lösningen på problemet. Vi ska använda mera 
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bioenergi från skogen, bygga mer med virke samt 
producera bränsle till den transportflotta som inte 
kommer att kunna vara helt elektrifierad till 2045. 

Det betyder att skogsavverkningarna måste öka från 
dagens nivå för att uppnå allt detta. Avverkningarna 
och den naturliga avgången motsvarar i dag cirka 80 
procent av den årliga tillväxten och det är de 
resterande 20 procent som i stort sett står för hela 
skogssänkan. Dessutom används större delen (80 
procent) av det som avverkas till kortlivade produkter 
snarare än till till exempel byggnadsvirke med lång 
livslängd. 

Konsekvenserna av en ytterligare ökad 
avverkningsnivå blir alltså att sänkan minskar 
ytterligare och riskerar till och med att helt utraderas. 
Då faller också möjligheten att uppnå negativa utsläpp 
med hjälp av markanvändningssektorn. 

Vad bör då göras? Upptaget av koldioxid i ekosystemen 
är viktigt på global nivå. På samma sätt bör vi förhålla 
oss till den nationella nivån. Vi kommer aldrig att helt 

kunna undvika utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser till atmosfären hur mycket vi än 
elektrifierar. 

Vi föreslår därför: 

1 För att motverka utsläppen måste vi ha en större 
andel långsiktigt stabila ekosystem som fortsätter att ta 
upp koldioxid och lagra undan kolet i mark och 
vegetation. Vi har förbundit oss att bli 
koldioxidneutrala inom ett par decennier. Den 
skogsmark som avverkas i dag kommer att behöva 
betydligt längre tid än så för att åter kunna bidra till en 
ökad kolsänka. 

2 Klimatförändringarna är redan en realitet och 
effekterna kommer med största sannolikhet att öka 
under de närmaste decennierna oavsett vad som görs. 
Vi menar att vi snarare måste minska 
avverkningsnivåerna, vara varsamma med den 
kolsänka skogen utgör, och satsa på att förändra 
skogsbruksmetoderna i riktning mot högre biologisk 
mångfald, mindre störning av kolförrådet i mark och 
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vegetation, och därmed stabilare skogsbestånd som 
bidrar till att motverka växthusgasutsläppen. 

3 Slutligen föreslår vi att det inrättas ett nationellt 
program som har till uppgift att årligen kvantifiera den 
totala territoriella växthusgasbalansen inklusive 
osäkerheter. Vi bör även verka för att rapporteringen 
till klimatkonventionen görs mer fullständig på 
internationell nivå. En mer fullständig inventering av 
växthusgasbalansen skulle ge ett mycket säkrare 
underlag för politiska beslut som syftar till att nå 
klimatmålen. 

Det som rapporteras till klimatkonventionen måste 
kompletteras med data från andra källor och eventuellt 
också inrättande av kompletterande mätprogram för 
våtmarker och sjöar och vattendrag. Det finns redan i 
dag två nationella infrastrukturer där sådana 
mätningar delvis görs. Låt oss använda dessa resurser 
för säkrare uppskattningar av den territoriella 
växthusgasbalansen. 

FAKTA. VÅTMARKER OCH UTSLÄPP 

Sjöar och vattendrag avger växthusgaser som har sitt 
ursprung i omgivande marker. När organiskt material 
från dessa marker transporteras till vattensystemen 
bryts det ner till koldioxid, men en del av det hamnar 
också i syrefria miljöer där mikroorganismer 
omvandlar det till metan, en växthusgas väldigt mycket 
starkare än koldioxid. 

Vattnens roll som en transportväg till atmosfären för 
kol från skogen och andra marker, tillsammans med 
metanets viktiga roll som växthusgas, förklarar sjöars 
och vattendrags betydelse för växthusgasbalansen. 

Våtmarker är naturliga livsmiljöer för 
mikroorganismer som producerar metangas. Men 
våtmarkernas vegetation tar också upp koldioxid från 
atmosfären genom fotosyntesen. 

Nettoutsläppen från våtmarker bestäms sålunda av 
balansen mellan metanproduktionen och 
nettoupptaget av koldioxid. 
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Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi, 
Lunds universitet, ledamot av Kungliga 
Vetenskapsakademien 

Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala 
universitet, ledamot av Kungliga 
Vetenskapsakademien 

11 ”Ge polisen nya 
verktyg för att hantera 
gängkriminaliteten” 
Regeringen är svag och obeslutsam i sin 
hantering av den ökande gängbrottsligheten. 
Våra tre partier lägger i dag ett gemensamt 
initiativ i riksdagen för att ge polis och 
åklagare de nya verktyg som behövs för att 
hantera den växande kriminaliteten, skriver 
Johan Forssell (M), Andreas Carlson (KD) och 
Johan Pehrson (L). 

DN. DEBATT 210411 

År 2020 blev tyvärr ett mycket mörkt år för 
utvecklingen i Sverige. De kriminella gängen har 
fortsatt att stärka sin närvaro. Många vittnen känner 
stor utsatthet och vi är inte förvånade över att det är 
den organiserade brottsligheten som oroar flest 
människor inför framtiden. 
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Vår högsta prioritet är att värna medborgarnas frihet 
och livschanser, vilka i dag hotas av den grova 
brottsligheten. Rikspolischefen Anders Thornberg har 
varit tydlig med vilka verktyg som polisen behöver för 
att långsiktigt pressa tillbaka de kriminella gängen. 

Vi – Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna 
– tar rikspolischefen på allvar. I dag presenterar vi 
därför ett särskilt initiativ i justitieutskottet med totalt 
åtta åtgärder som syftar till att pressa tillbaka de 
kriminella gängen. Åtgärderna matchar de förslag som 
rikspolischefen har lagt fram, varav flera på DN Debatt 
den 27 mars: 

1 Hemliga tvångsmedel ska kunna användas proaktivt 
mot gängmedlemmar. Den franska polisens forcering 
av det krypterade kommunikationssystemet Encrochat 
har lett till stora framgångar för brottsbekämpningen 
också i Sverige. Någon motsvarande möjlighet som i 
Frankrike, att avläsa en hel meddelandetjänst eller att 
avlyssna medlemmar i kriminella gäng utan konkret 
brottsmisstanke, finns dock inte i Sverige. 

Vi vill införa en sådan möjlighet. Det handlar alltså om 
att rikta hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning 
och hemlig dataavläsning mot de individer som driver 
den organiserade brottsligheten. Samtidigt bör ribban 
för att använda den här typen av metoder i 
brottsutredningar sänkas. 

Dessa utökade möjligheter för de brottsbekämpande 
myndigheterna ska självklart omfattas av 
rättssäkerhetsgarantier och tillstånd för att få använda 
sig av hemliga tvångsmedel ska prövas av domstol. 

2 Utvärdera och stärk FRA:s kapacitet. Försvarets 
radioanstalt (FRA) ägnar sig åt signalspaning bland 
annat på uppdrag polisen. Denna signalspaning är av 
stor betydelse för polisens verksamhet eftersom den 
svenska organiserade brottsligheten ofta är del av ett 
internationellt sammanhang. 

Vapen, narkotika och kriminella aktörer korsar hela 
tiden våra gränser och kan därmed fångas upp av FRA. 
Kapaciteten är dock underdimensionerad i förhållande 
till myndighetens uppdrag. För att FRA ska kunna full-
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göra hela bredden av sina uppgifter måste 
myndighetens kapacitet förstärkas. 

3 Renodla polisens verksamhet. Polisens 
kärnverksamhet är att förebygga, ingripa mot och 
utreda brott. Men polisen gör i dag även mycket annat, 
till exempel att ta hand om berusade personer, 
passhantering och parkeringsärenden. 

Riksdagen har vid flera tillfällen tillkännagivit för 
regeringen att polisens verksamhet borde renodlas, 
senast i maj 2020. Anmärkningsvärt nog har ännu 
inget hänt. Vi förutsätter att regeringen snarast tänker 
ta tag i denna fråga. En viktig pusselbit är att förbättra 
de lagliga möjligheterna för ordningsvakter att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet på gator och 
torg. 

4 Stärk kapaciteten hos Åklagarmyndigheten och 
andra myndigheter. Om polisen klarar upp fler brott 
kommer detta att öka belastningen på i första hand 
Åklagarmyndigheten, men även på Sveriges domstolar 
och Kriminalvården. Med dagens dimensionering av 

dessa myndigheter och domstolar riskerar detta att 
leda till en infarkt. 

Inom Kriminalvården är överbeläggningen akut, både 
på anstalter och häkten. Regeringen måste därför 
skyndsamt göra en genomlysning av 
Åklagarmyndighetens, domstolarnas och 
Kriminalvårdens kapacitet och utvärdera behovet av 
förstärkningar. Detsamma gäller andra relevanta 
myndigheter, till exempel Ekobrottsmyndigheten, 
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. 

5 Öka polisyrkets attraktivitet. Bristen på kvalificerade 
sökande till polisutbildningen är i dag ett av de mest 
allvarliga hindren för polisens nödvändiga expansion. 
Fler duktiga poliser måste också förmås att stanna kvar 
i yrket. 

De förstärkningar som skett av polisens villkor är bra 
men otillräckliga. Vi vill därför att det sker en bred 
översyn av olika sätt att stärka polisyrkets attraktivitet. 
Det handlar bland annat om att förbättra långsiktiga 
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karriärmöjligheter och att göra anställningsvillkoren 
mer konkurrenskraftiga. 

6 Stärk skyddet för poliser och rättsväsendets personal. 
En del i det allmänt hårdnande klimatet i samhället är 
att poliser blir alltmer utsatta. Poliser på fältet vittnar 
om en växande respektlöshet och aggressivitet. 
Undersökningar visar också att hot och våld riktat mot 
poliser dels har ökat, dels har blivit grövre. Detta är en 
utveckling som måste stävjas. 

Polisers personuppgifter måste därför få ett starkare 
sekretesskydd än i dag. Det bör även övervägas 
lagstiftning för att minska spridningen av polisers och 
deras anhörigas personuppgifter till olika typer av 
upplysningsföretag. Vi vill dessutom se skärpta straff 
för våld mot poliser. 

7 Utveckla polisens tekniska förmåga. 
Polismyndigheten behöver stöd för att utveckla sin 
tekniska förmåga. Dels eftersom myndigheten växer 
och behöver utbyggda it-system, fler mobiltelefoner, 
uppdaterad bilflotta och så vidare, dels eftersom ny 

teknik behöver tillföras för att hålla jämna steg med 
brottsutvecklingen. Det kan handla om fler 
kroppskameror och kameror i polisbilar och mjukvara 
och teknisk utrustning för att analysera digitala bevis. 

8 Stryp gängens bidragsfinansiering. Bedrägerier mot 
välfärdssystemen är systemhotande och både under-
gräver den skattefinansierade välfärden samt 
finansierar organiserad brottslighet. Det måste därför 
till en ökad samordning mellan olika myndigheter för 
att stoppa utbetalning av felaktiga bidrag till gängen. 
Vi vill se ett tydligt krav för samtliga relevanta 
myndigheter att aktivt vidta åtgärder för att bekämpa 
brott och motverka missbruk inom respektive 
myndighets verksamhetsområde. Det bör ske genom 
tydliga uppdrag i respektive myndighets 
regleringsbrev. 

Utvecklingen måste vändas nu om vi inte vill förlora en 
hel generation till otrygghet. Samtidigt är vi fullt och 
fast övertygade om att ett bättre och tryggare Sverige 
är fullt möjligt. Liksom att det brottsförebyggande 
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arbetet behöver stärkas kraftfullt så att gängens 
nyrekrytering kan försvåras. 

Men det kräver en politisk handlingskraft som 
nuvarande regering saknar och en lyhördhet inför de 
önskemål som polis och åklagare för fram. Vi avser att 
samla en majoritet bakom våra förslag och är beredda 
att föra en dialog med samtliga partier i riksdagen som 
vill pressa tillbaka den organiserade brottsligheten. 

Johan Forssell (M), rättspolitisk talesperson 

Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson 

Johan Pehrson (L), rättspolitisk talesperson 

12 ”Vi tidningsutgivare 
vill lägga ner 
presstödet” 
Vi vill avveckla presstödet, statens driftsstöd 
till tidningarna. I stället behövs ett nytt 
mediestöd som är teknikneutralt och som 
stöttar utvecklingen mot en än mer digital 
nyhetskonsumtion. Vi vill se ett kvalificerat 
momsundantag. Och ett stöd riktat till det 
publicistiska demokratiuppdraget: en 
reducerad arbetsgivaravgift för journalister, 
skriver Tidningsutgivarnas styrelse. 

DN. DEBATT 210412 

Journalistik i hela landet med självständig 
nyhetsförmedling och oberoende opinionsbildning är 
en samhällsviktig verksamhet. I spåren av pandemin 
har fokus därför riktats – berättigat – mot medierna. 
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Vad är sanning? Vad kan dokumenteras? Vad är ”fake 
news”? 

Tidningsutgivarna (TU) noterade redan under den 
första vågen av smittspridning en ökad efterfrågan av 
information från nyhetskällor som publiken litade på: 
lokal- och regionaltidningar, nationella titlar och deras 
olika plattformar och sajter. De digitala 
abonnemangen växte snabbt, publiken kände en 
trygghet i informationsrapporteringen. Men också i att 
åsikter där kan få brytas på åsikts- och debattplats. 

Det här var, och är, en styrka – och den är viktig att 
upprätthålla. 

Varje dag läser 64 procent av svenskarna mellan 9 och 
79 år en dagstidning och under en genomsnittlig vecka 
väljer hela 81 procent att göra det, enligt 
Mediebarometern. En ny studie från Göteborgs 
universitet visar att nästan nio av tio svenskar haft 
nytta av nyhetsmediernas information om corona-
viruset och pandemin. Och färska siffror från SOM-

undersökningen visar att förtroendet för journalister är 
det högsta uppmätta på 17 år. 

Efterfrågan på publicistik har aldrig varit större. 

Som det slogs fast av riksdagen redan 1965: ”Det har 
sagts så mycket vackert här i debatten om 
tidningarnas frihet och tidningarnas oberoende av 
partierna; vi måste ha en fri och oberoende press.” 

Då, för 56 år sedan, beslöt parlamentet om ett de facto 
presstöd och 1971 införde staten det så kallade 
driftstödet, ofta kallat just ”presstödet”, som faktiskt 
tjänat den publicistiska mångfalden väl. Sverige har i 
dag en pluralistisk mediemarknad med bland annat 
många lokaltidningar som skildrar sina 
spridningsområden från Trelleborgs Allehanda i syd 
till Norrbottens-Kuriren i norr. 

Men. Driftstödet har överlevt sig självt och bör nu 
ersättas med en mer modern ordning där fria, 
oberoende medier snarare ges indirekta än direkta 
stöd. Där staten skapar förutsättningar för fri 
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företagsamhet snarare än, om än välvilligt, sörjer för 
att befästa gamla affärsmodeller. 

Tidningsutgivarna samlar sedan 1898 den svenska 
pressen i landets största branschorganisation. Stora 
och små titlar, dagstidningar och tidskrifter, 
nyhetsbyråer och onlinebolag – alla är med i TU och 
det har under drygt ett halvt sekel funnits goda skäl till 
att värna presstödet. Men nu står vi inför ett 
paradigmskifte. 

Ett nytt mediestöd bör vara teknikneutralt och 
transformativt, stöttandes utvecklingen mot än mer 
digital nyhetskonsumtion: 

1 Avveckla driftstödet. TU välkomnar en ny 
mediepolitisk reglering utan det nuvarande systemet 
som slår fel när det exempelvis ges driftsstöd till två 
titlar i Gävle, men ingen i Halmstad eller Växjö. När 
tidningar i, säg, Östersund eller Visby måste organisera 
sig för att uppfylla stödvillkor i stället för att optimera 
sin nyhetsverksamhet. Driftsstödet bör därför 
avvecklas med en övergångslösning under ett antal år. 

2 Inför ett kvalificerat momsundantag. Undantag för 
beskattning, men med avdragsrätt, gällde tidigare för 
tidningar men togs bort 1995; undantaget i EU:s 
momsdirektiv kvarstår dock och denna ”nollmoms” 
skulle vara ett transformativt stöd som premierar 
innehålls- och affärsutveckling. 

3 Reducera arbetsgivaravgiften för journalister. Ett 
stöd riktat just till själva demokratiuppdraget: 
nämligen publicistiken. 

I fjol infördes ett redaktionsstöd som också tar sikte på 
innehåll. Det bör ges till nyhetsmedier, också 
nyhetsförmedlande tidskrifter, men genomlysas för 
undvikande av tröskeleffekter som skapar negativa 
incitament för ökade kostnader. Redaktionsstödet är 
värdefullt och bör i möjligaste mån stötta skapande av 
originaljournalistik. 

Stöd för lokal journalistik, populärt kallat ”vita fläckar-
stöd”, bidrar till bevakning på fler orter men bör 
prövas med större förutsebarhet och ges mer 
långsiktigt. 
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De olika distributionsstöd som finns i dag, och som av 
Myndigheten för press, radio och tv föreslås utvecklas, 
kommer att fortsatt behövas en tid för utgivning av 
printprodukter. 

Vidare: Mediestöd bör vara rättighetsbaserade för 
minimering av subjektiva skönsmässiga bedömningar 
av exempelvis innehåll. Villkor för stödberättigande 
bör ej kopplas till det fristående självreglerande 
medieetiska systemet. Antalet olika stöd bör minskas 
och processerna för ansökningar förenklas. 
Mediestödsnämndens beslut bör kunna överprövas. 

Nuvarande innovations- och utvecklingsstöd kan 
avskaffas helt, då det saknar betydelse för branschen 
givet att tidningsbolagen själva måste ta ansvar för sin 
transformation. 

Sammantaget bör ett nytt stödsystem vara 
plattformsneutralt, men måste ställa höga krav på 
frekvens, egenproducerat material och ”god 
användarförankring”. 

De förändringar som Tidningsutgivarna yrkar på här 
ryms, enligt vår bedömning, inom nuvarande 
anslagsram om 932 miljoner kronor. Statens uteblivna 
skatteintäkt för ett kvalificerat momsundantag enligt 
beräkningar från Kantar Sifo blir exempelvis cirka 500 
miljoner kronor, att jämföra med att 
Mediestödsnämnden hittills beviljat driftsstöd för 2021 
om 656 miljoner. 

Mediebranschen är som alla vet inte en bransch bland 
alla andra; dess betydelse för samhälle, demokrati, 
tryck- och yttrandefrihet och medborgarnas rätt att 
komma till tals är unik. Tidningsutgivarnas 129 
medlemsföretag är ansvarstagande med synliga och 
tydliga utgivare som verkar under såväl de friheter som 
de skyldigheter som följer av tryckfrihetsförordningen 
(TF) som yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). 

Det är viktigt att mediepolitiken också ses som en 
helhet, så att regleringar på andra områden inte 
motarbetar denna. Det kan handla om 
konkurrensvillkor för globala techplattformar, 
reklambegränsningar som inte är nödvändiga och 
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integritetsfrågor som kan hämma produktutveckling 
och konkurrens på medieområdet. 

En bred politisk förankring och ett flerårigt perspektiv 
vore välkomna förutsättningar för ett nytt mediestöd. 

Tidningarna vill verka under marknadens villkor, men 
i den omställningstid som råder med gamla och nya 
medieformer är det också i samhällets intresse att 
verka för utgivning av journalistik i hela landet. 

Victoria Svanberg, ordförande för TU, NWT-gruppen 

Anders Enström, vice ordförande för TU, Gota Media 

Anders Eriksson, vice ordförande för TU, Bonnier 
News 

Thomas Mattsson, styrelseledamot och tf vd för TU, 
Bonnier News 

Sture Bergman, styrelseledamot i TU, NWT-gruppen 

Anna Careborg, styrelseledamot i TU, Svenska 
Dagbladet 

Lotta Edling, styrelseledamot i TU, Bonnier News 

Mats Ehnbom, styrelseledamot i TU, Norr Media 

Johan Hansson, styrelseledamot i TU, Stampen 

Viveka Hedbjörk, styrelseledamot i TU, 
Hallandsposten 

Lina Hedenström, styrelseledamot i TU, NTM 

Fredric Karén, styrelseledamot i TU, Schibsted 

Pia Rehnquist, styrelseledamot i TU, Bonnier News 
Local 

Lars Sjögren, styrelseledamot i TU, Skånska Dagbladet 
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13 ”Kommunalt 
monopol bromsar 
företagens 
avfallsåtervinning” 
Svenska företag och organisationer får i dag 
inte upphandla återvinning av restavfall och 
matavfall. Kommunernas monopol är ett 
hinder för en cirkulär ekonomi och orsakar 
kostnader för skattebetalarna. Jag föreslår i 
dag att en annan aktör än kommunen ska 
kunna anlitas för att samla in och behandla 
detta avfall, skriver regeringens utredare Ethel 
Forsberg. 

DN. DEBATT 210413 

Nästan fyra femtedelar av det vi i dag slänger i soporna 
kan sorteras ut och återvinnas i stället för att eldas 
upp. Potentialen för ökad återvinning av 
hushållsliknande avfall (kommunalt avfall) är som 

störst hos företagskedjor, större arbetsplatser och 
offentliga institutioner. Trots att intresset hos svenska 
företag och organisationer är omfattande har vi inte 
kunnat se någon större förbättring under de senaste 
åren. 

En orsak bakom låg grad av återvinning är att vi i dag 
har ett kommunalt monopol som förbjuder 
verksamheter att upphandla återvinning av restavfall 
och matavfall. Torkhanddukarna på toaletten, 
matresterna från lunchmatsalen och skräpet i 
kontorets papperskorgar har inte företag och 
organisationer förtroende att själva ta hand om. 

För att öka återvinningen och bidra till en mer cirkulär 
ekonomi så tillsatte regeringen frivalsutredningen som 
ska möjliggöra för verksamheter att själva upphandla 
insamlingen av hushållsliknande avfall på samma sätt 
som de redan i dag sköter upphandling av insamling av 
alla andra typer av avfall. Frival är ingen radikal idé, 
och den har utretts i tre omgångar under de senaste 
tolv åren, men trots detta kan utredningsarbetet 
stundtals liknas med att trampa i ett getingbo. 
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Det finns goda skäl för att de flesta länder i världen har 
monopol när det gäller insamling av avfall från hushåll. 
Men när det gäller insamling av avfall från större 
företag och organisationer så finns inga sådana skäl. 
Här utgör monopolet i stället ett hinder för en cirkulär 
ekonomi och orsakar kostnader för både skattebetalare 
och miljö. Därför har våra nordiska grannländer 
Finland, Danmark och Norge på olika sätt 
framgångsrikt avskaffat det kommunala 
insamlingsmonopolet för hushållsliknande avfall från 
verksamheter. 

Frivalet ger verksamheter ökad frihet men ställer också 
krav på registrering, användning av professionella 
avfallsinsamlare och utredningen förordar ett 
nationellt digitalt avfallsregister för ökad spårbarhet. 
Till skillnad från dagens monopol så innebär 
frivalsförslaget krav på årliga offentliga rapporter av 
avfallsmängder, fraktioner och behandling för 
respektive verksamhet. Du som medborgare och kund 
kommer att få kunskap om vilka avfallsmängder som 

olika verksamheter genererar, vilket skapar ytterligare 
incitament att minska avfallsmängderna. 

Om vi bortser från frivalets nytta för skolor, sjukhus, 
industri, kontor eller restaurangkedjor att fritt kunna 
välja den avfallsleverantör som passar dem bäst så ger 
också frivalet tydliga incitament till ökad 
materialåtervinning där avfallsproducenten direkt får 
del av lägre kostnader när mindre mängder går till 
energiåtervinning och större möjligheter att få betalt 
för värdefulla fraktioner. Efter en 5-årsperiod så 
beräknas avfallsproducenter som väljer frival att 
minska sin avfallsmängd med 10 procent och spara 11 
procent av sina kostnader. Nya innovativa företag och 
nya affärsmodeller kommer genom frivalet få 
möjligheten att erbjuda sina tjänster på en reglerad 
marknad. 

Kommuner som upphandlar sin avfallsinsamling har 
enligt uppskattningar 10–30 procent lägre taxa jämfört 
med liknande kommuner som sköter insamlingen i 
egen regi. Trots detta sker ingen upphandling i 97 
svenska kommuner vilket motsvarar cirka 40 procent 
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av hushållsavfallet i Sverige. Avsaknaden av 
konkurrens är som störst i tätortskommuner men 
återfinns även i många storstadskommuner, platser 
där det finns många privata utförare. Även om frivalet 
inte berör hushållen direkt så kan frivalsreformen leda 
till lägre kostnader för hushållen i de kommuner som i 
dag sköter avfallsinsamlingen i egen regi, när 
kommunens priser mot verksamheterna 
konkurrensutsätts genom frivalsmöjligheten. 

Enligt beräkningar kommer 7 000 verksamheter inom 
en 5-årsperiod att använda sig av frivalet och omfatta 
cirka 25 procent av det hushållsliknande restavfallet 
och matavfall från företag och organisationer i Sverige. 
Detta innebär att uppskattningsvis 7 procent eller 
omkring 800 miljoner per år kommer att föras över 
från kommunalt till privat ansvar. Med erfarenhet från 
våra nordiska grannländer så kommer 
glesbygdskommunerna inte att påverkas av frivalet 
eftersom utrymmet för alternativa insamlare är litet, 
mängderna för materialåtervinning för små men också 
på grund av att glesbygdskommuner nästan alltid (84 

procent) har upphandlad konkurrensutsatt 
avfallsinsamling. 

Under de senaste åren har vi fått ta del av upprepade 
skandaler inom avfallsområdet: svarthämtning av 
restaurangavfall, illegal hantering av byggavfall, 
tippning av batterier, dumpning av sopor i skogen 
etcetera. Sverige är i jämförelse med våra grannländer 
sämst i klassen. Enligt Polisen och flera 
tillsynsmyndigheter är orsaken otillräcklig tillsyn, 
bristande myndighetssamordning och frånvaro av 
spårbarhet. Utöver ett nationellt register och årlig 
rapportering föreslår utredningen att verksamheterna 
finansierar miljötillsynen över avfallshanteringen i 
högre utsträckning. 

En svensk modell för cirkulär ekonomi. 
Hushållsliknande avfall från verksamheter utgör 
endast 1,5 procent av avfallsmängden i Sverige. Det 
betyder att frivalsreformen bara utgör en liten del av 
regeringens cirkulära strategi, men de principer som 
utredningen föreslår kan också användas på andra 
områden. För att en cirkulär ekonomi ska skapas krävs 
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privat ägande, tydliga nationella regelverk med tillsyn 
och konkurrens. Och det är precis dessa tre 
grundprinciper som frivalet möjliggör genom 
ekonomiska incitament, spårbarhet och 
marknadsprissättning. 

Den svenska frivalsmodellen innebär en kontrollerad 
övergång från kommunalt till privat ansvar för 
verksamheternas hushållsliknande avfall. På kort sikt 
kommer frivalet leda till förstärkt kontroll av 
avfallshanteringen, minskade kostnader och ökad 
materialåtervinning. På lång sikt så kommer frivalet att 
gynna nya innovativa cirkulära materialflöden där 
producenter tar ett större ansvar för sina produkter 
och avfall ses som en resurs. Dessutom så visar 
erfarenheten från våra nordiska grannländer att 
kundnöjdheten ökar även för kunderna hos de tidigare 
kommunala monopolen. Det är dags att öppna upp för 
konkurrens inom verksamheternas kommunala avfall 
för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi. 

FAKTA. UTREDNINGEN 

Utredningen om verksamheternas kommunala avfall 
(hushållsliknande avfall) tillsattes av regeringen i juli 
2020. Utredningen fick i uppgift att ta fram alternativa 
lösningar för att verksamheter ska få möjlighet att 
hantera sitt kommunala avfall utanför kommunens 
monopol. Lösningarna som föreslås ska bidra till en 
cirkulär ekonomi. 

Frival har utretts tre gånger under de senaste 12 åren: 
2009, 2013 och nu senast 2021. Sveriges grannländer 
Finland, Norge och Danmark har alla olika typer av 
frival. 

Utredningen “Äga avfall – en del i den cirkulära 
ekonomi SOU 2021:24” redovisas till 
Miljödepartementet den 13 april 2021. 

Utredningens slutsats är att frival är det mest 
kostnadseffektiva förslaget och att det kan öka 
verksamheternas incitament att arbeta med cirkulära 
lösningar. Frival betyder här att verksamheter ska 
kunna anlita annan aktör än kommunen för att samla 
in och behandla sitt kommunala avfall. 
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Ethel Forsberg, regeringens särskilde utredare av 
frival, fd generaldirektör på Kemikalieinspektionen, fd 
chef på Miljöförvaltningen i Stockholms stad, fd 
samhällsbyggnadsdirektör på Gotland med ansvar 
bland annat för den kommunala avfallshanteringen 

14 ”Vi var 22 oroade 
forskare som ville nå 
de politiskt ansvariga” 
Den 14 april förra året publicerade vi en artikel 
på DN Debatt som fick ett enormt genomslag. 
Äntligen tycktes debatten om den svenska 
strategin få plats. Men artikeln ifrågasattes och 
strategin rubbades inte. De svenska dödstalen 
sköt i höjden. Strategin har långsamt justerats, 
men hela tiden för lite och för sent, skriver 33 
forskare i Vetenskapsforum covid-19. 

DN. DEBATT 210414 

Från början var vi några enskilda forskare och läkare – 
var och en på sitt håll alltmer orolig över Sveriges 
bristande förberedelser inför den annalkande corona-
pandemin. Flera av oss hade tidigt kontaktat 
Folkhälsomyndigheten och uttryckt farhågor. Men när 
detta inte hjälpte – och speciellt efter sportlovet 2020, 
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då symtomfria Italienresenärer anmodades gå till 
arbetet och tvingades gå i skolan – började en del agera 
mer öppet. 

Vi skrev 27 debattartiklar under den tidiga våren. Men 
trots de brant stigande dödstalen tycktes inget kunna 
rucka på den alltmer unika svenska strategin. Nu 
började vi söka oss till varandra. Förtvivlade emejl 
utbyttes. 

Och så, en dag, skrev vi en gemensam artikel. Det var 
den 14 april 2020, och artikeln, som publicerades på 
DN Debatt, fick rubriken ”Folkhälsomyndigheten har 
misslyckats – nu måste politikerna gripa in”. Vi 
hoppades på detta sätta kunna nå de politiskt 
ansvariga. 

Artikeln fick ett enormt genomslag. Och de första 
timmarna var mottagandet huvudsakligen positivt. 
Debatten tycktes äntligen få plats. Men sedan hände 
något. På pressträffen samma dag fick 
statsepidemiolog Anders Tegnell en fråga om vår 
artikel, och om de kraftigt stigande svenska dödstalen 

– vi hade skrivit att det under de tre senaste helgfria 
dagarna dog i snitt 105 personer per dag. Han 
svarade: ”De dödstal de citerar [är] felaktiga, de 
stämmer inte med de svenska dödstalen som ni ser på 
siffrorna här … Om du tittar på kurvan så ser du att 
vi har ganska konsekvent haft 60-talet fall per dag.” 

Efter det blev artikeln nersablad, och vi blev ”forskarna 
som inte har koll på sina siffror”. Vad som inte gick 
fram var att vår artikel refererade till de internationellt 
rapporterade, och vedertagna, siffrorna för 
”registrerade dödsfall varje dag”, medan Tegnell utgick 
från det unikt svenska ”inträffade dödsfall varje dag” – 
en siffra som på grund av eftersläpning uppjusteras i 
flera veckor, och till slut, enligt Socialstyrelsen, blev i 
snitt 104 döda av covid-19 för de tre angivna dagarna. 

Och vi kunde inte tystna. Den dag vi publicerade 
artikeln låg Sverige på tionde plats i världen över antal 
döda relativt folkmängd. Fyra veckor senare låg vi på 
första plats, där vi förblev en bit in i juni. Inget av detta 
framgick dock under FHM:s pressträffar. Och den 
unika svenska strategin låg fast. Alltjämt ansågs 
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smittspridning från personer utan symtom vara 
negligerbar. Alltjämt ansågs luftburen covidsmitta icke 
existera. Alltjämt anmodades hushållskontakter till 
covidsjuka gå till arbetet och skolan. Alltjämt sades vi 
närma oss hög immunitet. Alltjämt avvisades 
munskydd. 

Så vi fortsatte skriva, som grupp och som individer. Vi 
är nu uppe i snart hundra tidningsartiklar. Vi har 
organiserat oss, och kallas Vetenskapsforum covid-19. 
I gruppen finns en stor mängd meriterade forskare 
inom virologi, epidemiologi, infektionssjukdomar, med 
mera, men också över sexhundra stödmedlemmar. Vi 
producerar filmade seminarier, har en webbplats, och 
fortsätter att göra allt vi kan för att informera om 
forskningsläget och påverka vårt lands strategi. Ibland 
har det känts som ett frustrerande och fruktlöst arbete, 
men vi har ändå hela tiden upplevt det som 
nödvändigt. Vi kan som yrkesmänniskor inte leva med 
oss själva om vi inte gör allt vi kan för att försöka rädda 
liv. 

Med den nu överväldigande vetenskapliga evidensen 
för symtomfri smittspridning och luftburen smitta, 
med det starka bevisläget för munskyddens 
smittbegränsande effekt, och med de fortsatt mycket 
höga smittotalen, har den svenska hållningen långsamt 
justerats. 

Men det är hela tiden för lite och för sent. Vi har inte 
längre högst dödstal i världen, men vi är just nu bland 
de länder i världen med allra högst smittspridning. Vi 
har äntligen fått ett potent verktyg mot viruset – 
effektiva vacciner – men befinner oss samtidigt i ett 
race mot klockan. Ett race mellan vaccin och ökande 
smittotal, ett race mellan vaccin och nya mutanter. Och 
Sverige gör inte som de flesta länder i detta skede: 
stänger ner verksamheter tills större immunitet 
uppnåtts. Tvärtom, gymnasieskolan, där stor 
smittspridning sker, öppnas nu för närundervisning. 
Gym, restauranger och köpcentrum är också öppna. 
Och få bär munskydd. Vi har inte, som i andra länder, 
nått den nivå av munskyddsbruk där den som inte bär 
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det anses vara hänsynslös. Det sociala trycket går här i 
motsatt riktning. 

Ju mer vi lär oss om covid-19 desto mer lömsk 
framstår sjukdomen. Var tionde som har haft mild 
covid-19 har, enligt en ny svensk studie, sjukdoms-
relaterade problem åtta månader senare. 

Och häromdagen publicerades i tidskriften The Lancet 
en sexmånaders uppföljning av 236 379 personer som 
haft covid-19. Författarna redovisar en förhöjd 
förekomst av neurologiska och psykiatriska diagnoser 
hos denna grupp jämfört med hos en kontrollgrupp 
som fått diagnosen influensa eller annan 
luftvägssjukdom. 

Covid-19 är en ny sjukdom, och vi vet ännu inte hur 
situationen kommer att utveckla sig över tid. Men en 
sak får nu anses vara säkerställd: Detta är inte en 
farsot där något finns att vinna med att låta den ”svepa 
genom befolkningen”, inte heller genom den unga 
befolkningen. Tvärtom bör allt göras för att tvinga ner 
smittotalen. Vaccinerna är fantastiska hjälpmedel, men 

så länge vi har hög smittspridning får mutanterna 
överhanden. I Stockholm utgjorde den brittiska 
mutationen (B.1.1.7) 27 procent av alla fall vecka 5 och 
6 men hela 88 procent vecka 12. I Blekinge ökade 
samma mutation under samma tid från 0 till 92 
procent. I kulissen, eller några steg in på scenen, 
väntar den sydafrikanska mutationen, som våra 
nuvarande vacciner biter sämre, i vissa fall mycket 
sämre, på. Och med fortsatt smittspridning uppstår 
nya mutationer. 

Den norska folkhälsomyndigheten FHI och 
Helsedirektoratet diskuterar nu elimineringsstrategin 
Zero Covid som ett under vissa förutsättningar möjligt 
alternativ för Norge framöver. Denna strategi, som 
framgångsrikt tillämpats i bland annat Nya Zeeland, 
Vietnam och Taiwan, innebär att man helt stänger ner 
samhället i några veckor, tills man nått nivån 10 nya 
fall per 100 000 invånare per vecka. Då börjar man 
öppna upp, och när smittotalen ytterligare halverats 
går man över till en elimineringsplan, där samhället 
helt öppnas, men med omedelbar utsläckning av 
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enstaka utbrott. Effektiv smittspårning, testning och 
karantänsättning vid utbrott möjliggör att samhället i 
stort kan fungera som vanligt, om än med strikta 
gränskontroller. Ovan nämnda länder har bara haft 
enstaka dödsfall, och nu har en karantänfri zon skapats 
mellan Nya Zeeland och Australien, som också har 
mycket låga smittotal. 

”Valet i Norge framöver”, skriver FHI och 
Helsodirektoratet, ”är därför mellan ett försök till 
eliminering och en fortsättning av dagens strategi.” 

Sverige har en svår situation. Vi har trots pågående 
vaccinering mycket höga smittotal, med en hårt 
ansträngd sjuk- och intensivvård och en växande 
vårdskuld. Samtidigt har vi en befolkning som vant sig 
vid endast lätta restriktioner. Vaccineringstakten ökar 
nu, och i och med detta, och den annalkande 
sommaren, kan vi hoppas på att smittan snart går ner. 
Men sen kommer hösten – med ännu ovaccinerade 
barn och ungdomar, och kanske nya virusmutationer. 

Vill vi börja leva helt normala liv igen måste vi ta till 
oss den nya kunskap det gångna året faktiskt har gett 
oss: Detta är en lömsk sjukdom, och den har påverkat 
våra samhällen på djupet. Men den går faktiskt att 
besegra. 

Trots de brant stigande dödstalen under våren 2020 
tycktes inget kunna rucka på den alltmer unika 
svenska strategin, skriver artikelförfattarna. 

Patrik C Österberg TT 

BAKGRUND. ARTIKELN 

Artikeln av de då 22 forskarna publicerades på DN.se 
14 april förra året. Det är den mest lästa artikeln på DN 
Debatt. 

33 forskare, engagerade i Vetenskapsforum covid-19: 
Emil J Bergholtz, Jana Bergholtz, Sigurd Bergmann, 
Leif Bjermer, Nele Brusselaers, Marcus Carlsson, Lena 
Einhorn, Stefan Einhorn, Fredrik Elgh, Sture Eriksson, 
Manuel Felices, Jonas Frisén, Åke Gustafsson, Claudia 
Hanson, Stefan Hanson, Olle Isaksson, Anders 
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Jansson, Gunnar Klein, Bo Lundbäck, Åke Lundkvist, 
Jan Lötvall, Marie Marklund, Stefan Marklund, Björn 
Olsen, Thomas Sandström, Gunnar Steineck, Ola 
Stenqvist, Jens Stilhoff Sörensen, Jakob Svensson, 
Cecilia Söderberg-Nauclér, Anders Vahlne, Anders 
Wahlin, Åsa Wheelock 

15 ”Vi budgetsatsar 45 
miljarder för att ta 
Sverige ur krisen” 
I vårpropositionen föreslår vi förlängda och 
förstärkta krisåtgärder mot pandemin och dess 
konsekvenser. Vi förstärker den gröna 
ekonomiska återstarten för att jobba Sverige ur 
krisen och bygga samhället starkare och mer 
hållbart. Totalt lägger vi fram åtgärder och 
reformer för 45 miljarder kronor, skriver 
Magdalena Andersson (S) och Åsa Lindhagen 
(MP). 

DN. DEBATT 210415 

Coronapandemin har ställt Sverige och hela världen 
inför en allvarlig kris utan motsvarighet i modern tid. 
Utöver allvarliga konsekvenser för liv och hälsa har 
pandemin skapat en kraftig ekonomisk nedgång. 
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I 2021 års vårproposition föreslår regeringen förlängda 
och förstärkta krisåtgärder mot pandemin och dess 
konsekvenser, samt förstärkningar av den gröna 
ekonomiska återstarten för att jobba Sverige ur krisen 
och bygga samhället starkare och mer hållbart. 
Sammantaget lägger vi fram åtgärder och reformer för 
45 miljarder kronor. 

Efter en oväntat stark ekonomisk återhämtning det 
tredje kvartalet 2020 tog smittspridningen åter fart i 
slutet av året och aktiviteten i ekonomin minskade, om 
än inte lika påtagligt som den gjorde under våren 
2020. Inom näringslivet har en tudelning vuxit fram. 
Medan industrin är tillbaka på samma nivåer som före 
pandemin är situationen alltjämt mycket svår för 
branscher som besöksnäring, kultursektorn och hotell 
och restaurang. 

Regeringens krisåtgärder, som nu uppgår till över 400 
miljarder kronor, har säkrat nödvändiga resurser till 
välfärden och räddat många jobb, och det nu finns 
indikationer på att utvecklingen går åt rätt håll. Trots 
det är läget på arbetsmarknaden fortsatt allvarligt, 

särskilt för den som redan före pandemin hade en svag 
anknytning till arbetsmarknaden. 

Coronapandemin 

Även om restriktioner kommer att vara nödvändiga 
ytterligare en tid syns nu tecken på en ljusning, inte 
minst tack vare den rekordsnabba utvecklingen av 
vaccin mot covid-19. Vaccinen räddar inte bara liv och 
hälsa, utan också jobb. Det vaccinationsprogram som 
genomförs i Sverige är det mest omfattande någonsin. 
Regeringen tillför nu ytterligare 1,7 miljarder kronor 
för vaccinkostnader och ersättning till regionernas 
arbete med att genomföra vaccinering. 

För att avlasta sjukvården tillförs ytterligare två 
miljarder kronor för att ersätta kostnader för 
uppskjuten vård och för vård av patienter med 
covid-19. 

Den storskaliga testningen och smittspårningen 
förstärks med ytterligare 1,65 miljarder kronor. 
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Åtgärder som underlättar för den som på grund av 
symtom behöver stanna hemma, till exempel karens-
ersättningen och undantaget från krav på läkarintyg, 
kommer att fortsätta gälla till och med halvårsskiftet. 
Därefter avser regeringen att ersättningarna ska 
fortsätta gälla till dess att vaccinationsmålet är 
uppnått. 

För den som väntar på uppskjuten vård eller 
rehabilitering förlängs också möjligheten att få 
sjukpenning. 

Näringsliv och kultur 

För att fortsätta stödja livskraftiga företag, inte minst 
inom den hårt drabbade tjänstesektorn, förlängs och 
förstärks ett stort antal krisåtgärder, bland annat 
omställningsstödet, nedstängningsstödet, 
omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och flera 
andra åtgärder som lyfter av kostnader från drabbade 
företag. 

Regeringen har vidare föreslagit ett antal tillfälliga 
skattesänkningar samtidigt som anståndet med skatte-
betalning förlängs och nivån på anståndsavgiften 
sänks. 

För att stödja kultursektorn och idrottsrörelsen 
förlängs krisstöden och nya pengar tillförs 
avgiftsfinansierade museer och vissa 
scenkonstinstitutioner. 

Medel föreslås också tillföras mediestödet för att 
möjliggöra fortsatt spridning av tryckta 
nyhetstidningar i hela landet och för att kompensera 
för ökade utgifter för driftsstödet. 

Skolan 

Långa perioder med distansundervisning och inställda 
fritidsaktiviteter drabbar alla barn och unga, men 
konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som 
redan före pandemin behövde olika former av stöd. 

Nya medel avsätts därför till extraundervisning och 
andra insatser, bland annat möjlighet för sistaårselever 
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i gymnasiet att delta i lovskola. Avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter genomförs för att bidra till 
goda uppväxtvillkor för alla barn och unga. För att 
stötta barnfamiljer som hamnat i en tuff ekonomisk 
situation under pandemin förstärks bostadsbidraget 
med ett tillfälligt tillägg. 

Klimatkrisen 

Vid sidan av den akuta krishanteringen måste 
reformarbetet mot samhällsproblem fortsätta. 

Klimatkrisen är och förblir vår generations ödesfråga. 
Klimatomställningen och arbetet för biologisk 
mångfald prioriteras i återhämtningen. Sverige ska bli 
ett fossilfritt föregångsland och omställningen till en 
fossilfri och cirkulär ekonomi är nödvändig för att 
Sverige ska uppnå sina miljö- och klimatmål och för de 
globala målen i bland annat Agenda 2030. 

Med investeringar för sänkta koldioxidutsläpp, 
minskad miljöpåverkan och fler cirkulära lösningar 

stärks konkurrenskraften och grunden läggs för nya 
och framtida jobb. 

För att fortsätta klimatomställningen föreslår 
regeringen en rad åtgärder. 

Miljökompensation för godstransporter på järnväg 
föreslås förstärkas. Regionerna föreslås tillföras en 
miljard kronor för att upprätthålla kapaciteten i 
kollektivtrafiken under pandemin och nästa steg 
föreslås tas för att införa ett nationellt biljettsystem för 
all kollektivtrafik i hela Sverige. 

Medel tillförs för klimatanpassning genom 
kunskapshöjande och förebyggande insatser för att 
minska samhällets sårbarhet till följd av 
klimatförändringar och det regionala klimatarbetet 
förstärks. Åtgärder mot nedskräpning och en satsning 
på naturnära jobb för unga bidrar till att värna vår 
natur och ge fler vägar till jobb. 

Kriminaliteten 
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Kampen mot brotten och deras orsaker intensifieras. 
Den grova kriminaliteten drabbar hela samhället och 
slår särskilt hårt mot de som bor i socialt utsatta 
områden. Tidigare förstärkningar av rättsväsendet 
utökas med nya tillskott. 

Projektet ”Sluta skjut” har visat positiva resultat och 
sprids nu till fler platser i landet. Kriminalvårdens 
återfallsförebyggande arbetet förstärks, med ett 
särskilt fokus på insatser för unga dömda. 

Civilsamhället 

Civilsamhällets arbete stöttas med nya resurser för att 
kvinnor, barn och hbtqi-personer som utsätts för våld i 
nära relationer eller för hedersrelaterat våld och 
förtryck ska kunna få stöd och hjälp. Det förebyggande 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer förstärks, liksom stödet till unga som utsätts 
för våld i sina relationer. 

För att mildra konsekvenser som ökad psykisk ohälsa 
bland barn och unga och bostadslöshet föreslås stats-

bidragen till organisationer i civilsamhället som 
bedriver verksamhet riktad till dessa grupper 
förstärkas. 

Pandemin kommer att påverka Sverige under lång tid. 
Såväl restriktioner som krisåtgärder kommer att 
behövas ytterligare en tid, men nu lägger vi också 
grunden för att bygga Sverige starkare efter pandemin. 
Vi ska jobba Sverige ur krisen tillsammans och bygga 
samhället starkare och mer hållbart än före pandemin. 

Magdalena Andersson (S), finansminister 

Åsa Lindhagen (MP), biträdande finansminister 
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16 ”Ras i 
mattekunskaper hot 
mot 
klimatomställningen” 
Trots satsningar på matematik pekar 
resultaten åt fel håll: betygen sjunker och 
skillnaderna mellan barnen ökar. Vi har 
undersökt matematikämnet i grundskola, 
gymnasium och komvux samt undersökt 
effekterna av tekniskt basår. Resultaten är 
nedslående, och kan inte beskrivas som något 
annat än en stark varningssignal, skriver 
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer. 

DN. DEBATT 210416 

Vårt samhälle står inför enorma tekniska utmaningar 
om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle. 
Fordonsflottan ska elektrifieras, stål ska produceras 
fossilfritt och vätgas ska bli framtidens klimatsmarta 

sätt att lagra energi. Förhoppningarna på ingenjörerna 
är stora och ödesmättade. Men ska det bli några nya 
ingenjörer behövs det unga med kunskaper i och 
intresse för matematik. Utan matte, inga ingenjörer; 
enklare kan det inte sägas. I dag intar 
ingenjörsutbildningarna en topplacering i helt fel gren: 
avhopp. Hälften avbryter utbildningarna och en 
majoritet gör det med hänvisning till att de inte klarar 
matten. Det är inte bara ingenjörer som behöver goda 
mattekunskaper, det gäller också till exempel läkare, 
apotekare och tandläkare. 

Trots satsningar på matematik pekar resultaten åt fel 
håll: betygen sjunker och skillnaderna mellan barnen 
ökar visar en ny rapport av Sveriges Ingenjörer. Av de 
dryga 40 procent barn i varje årskull som inte har 
högutbildade föräldrar klarar en bråkdel att ta sig 
igenom grundskolan med något av de högre betygen i 
matte. Det är orätt mot de barn som inte får chansen 
att hitta till matematiken men det är också ett allvarligt 
hot mot kompetensförsörjningen. Vi har inte råd att 

54



slarva bort underlaget för matematikintensiva 
utbildningar. 

I rapporten har vi gjort en grundlig genomgång av 
matematikämnet i grundskola, gymnasium och 
komvux samt undersökt effekterna av tekniskt basår. 
Resultaten är nedslående, och kan inte beskrivas som 
något annat än en stark varningssignal. Tidiga 
misslyckanden i matematik visar sig vara mycket svåra 
att reparera. 

Vi är inte ensamma om att vara bekymrade över 
sjunkande matematikkunskaper. För att stärka 
matematikämnet har undervisningstiden stegvis 
utökats med 330 timmar i grundskolan. Fullt 
genomförd motsvarar det en ökning med 37 procent. 
Dessutom har möjligheterna att komplettera sin 
gymnasieutbildning på tekniskt basår utökats med den 
uttalade politiska ambitionen att bredda rekryteringen 
till ingenjörsutbildningarna. 

Matematikämnet sticker ut negativt på fler än ett sätt. 
Både i årskurs sex och nio är matematik det ämne som 

har den lägsta genomsnittliga betygspoängen. När man 
bryter ned siffrorna efter föräldrarnas utbildningsnivå 
blir de verkligt beklämmande resultaten tydliga. Redan 
i årskurs 6 är matematik det ämne som uppvisar den 
största skillnaden i betyg utifrån föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. Det skiljer hela fyra betygspoäng 
mellan barn till högutbildade och de barn vars 
föräldrar saknar högre utbildning – av de senare har 
drygt hälften högst betyget E som är nätt och jämnt 
godkänt. Så många som var femte är underkänd. 
Endast några få procent får något av de högre betygen 
A–C. I gruppen med föräldrar som är högutbildade är 
bilden den rakt motsatta. Samma mönster går igen i 
årskurs nio. 

När vi jämför elever i årskurs sex som fått påslag av 
fler mattetimmar med sexor före reformen är 
resultaten lika dystra som förvånande. Eleverna som 
fått mer matte har lägre betyg, samtidigt som 
betygsskillnaden baserat på föräldrarnas 
utbildningsnivå ökat. Dessutom steg andelen 
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underkända. Trots fler timmar matte pekar alla kurvor 
åt fel håll. 

På gymnasiet blir urvalet allt mindre och snävare. På 
ingenjörsförberedande program har 8 av 10 elever 
föräldrar med högre utbildning och de svaga 
matematikresultaten på övriga program manifesteras 
tydligt. Av de 64 000 eleverna som valde att 
läsa en fördjupningskurs i matematik fick endast drygt 
8 000 betyget A–C. Tre av fyra av dem hade 
eftergymnasialt utbildade föräldrar. 
Matematikkurserna fortsätter att ha lägst meritvärde 
och högst andel underkända. 

Komvux och basår lyfts ofta fram av politiker som den 
andra chans där misstag äntligen kan rättas till, 
breddad rekrytering uppnås och fler ska hitta till 
ingenjörsyrket. Det visar sig inte vara mer än en from 
förhoppning. Av alla kurser på komvux är avhoppen 
störst i matematik, de som fullföljer har lägst betyg och 
störst andel underkända. Av de som läser basåret går i 
bästa fall 40 procent vidare till ingenjörsstudier. 

Det går inte att blunda för att kurser i matematik är en 
mycket hög tröskel att ta sig över. Komvux och basår 
varken kan eller ska betraktas som ersättning för en 
förlorad matteskolgång. Det ger självfallet en värdefull 
möjlighet för en individ att komplettera sin behörighet 
med matematik och naturvetenskap, men som vi kan 
visa är det är ingen lösning för en generation. 

Från rapporten kan vi dra följande slutsatser om vad 
som behöver göras för att fler ska lyckas med 
matematiken: 

1 Satsningarna måste göras tidigt, sedan är det för 
sent. Den politiska energi som fortfarande läggs på 
tiden efter de tolv åren i grund- och gymnasieskolan 
står inte i proportion till vad som på det sättet kan 
uppnås. Det är i grundskolan det stora mattetappet, 
och därmed tappet av framtidens ingenjörer, sker och 
det är där lösningarna måste sökas. Lappande och 
lagande i efterhand kan inte kompensera för bortfallet 
av de många som hamnat vid sidan om redan i 
grundskolan. 
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2 Sätt siffersatta mål för minskad snedrekrytering. 
Skolan brister i sitt kompensatoriska uppdrag. Andelen 
studerande i högskolan som har föräldrar utan 
eftergymnasial utbildning är detsamma som för fyrtio 
år sedan. Om barn som inte har högskoleutbildade 
föräldrar lyckades lika bra med matten som barn till 
högutbildade skulle drygt 13 000 fler gå ut nian med 
bra betyg i matte. Det är ett svek mot barnen men 
också ett hot mot den framtida 
kompetensförsörjningen. Tydliga mål skulle identifiera 
var hindren finns och tvinga fram konkreta åtgärder. 

3 Mattelärare måste få kosta och de måste ha goda 
villkor och en rimlig arbetsbelastning. En duktig 
mattelärare är avgörande för om en elev utvecklar 
intresse för och kunskaper i ämnet. Att resultaten 
sjunker, trots fler undervisningstimmar, visar att fokus 
nu måste vändas mot lärarnas förutsättningar för att 
kunna göra ett bra jobb i klassrummet. 

4 Underlätta för ingenjörer att bli lärare i matematik. 
Enligt Skolverket gäller det största framtida behovet 
matematiklärare. I en analys av UKÄ konstateras att 

bara 300 mattelärare examinerades 2018/19. Närmare 
häften kom från Kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU). Fler i målgruppen skulle stå beredda 
om ersättningen höjdes till de 25 000 kronor per 
månad som gäller forskarutbildade i KPU. 

Om vi ska kunna utbilda de ingenjörer som Sverige så 
väl behöver måste vi se till att alla barn får chans att nå 
sin fulla potential. Vi behöver prata mindre om en 
andra chans och mer om hur vi ska förhindra att så 
många får sin första chans förspilld. Det förtjänar både 
barnen och Sverige. 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges 
Ingenjörer 
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17 ”Allt fler falska 
mediciner mot covid-19 
i omlopp” 
Vår nya undersökning visar att allt fler söker 
på nätet efter skydd och mediciner mot 
covid-19. Antalet som gjort inköp har ökat 
rejält. Hälften av dem hade inte kontrollerat 
om webbplatserna verkligen var certifierade 
apotekssajter. Risken är överhängande att 
dessa personer har hamnat på illegala 
internetsajter med förfalskade produkter, 
skriver fyra forskare. 

DN. DEBATT 210417 

Debatten om covid-19 fokuserar främst på medicinska 
områden som smittspridning, antikroppar och 
vacciner. Men det finns andra aspekter som glöms 
bort. 

Våren 2020 rapporterade Interpol att stora mängder 
förfalskade covid-19- skyddsprodukter av olika slag var 
i omlopp. Nu ett år senare har den globala illegala 
spridningen ökat. Det gäller allt från undermåliga 
ansiktsmasker till sådant som utger sig för att vara 
godkända mediciner och vacciner. 

Många falska mediciner och skyddsprodukter kan ge 
allvarliga biverkningar. Andra produkter kan vara helt 
i avsaknad av aktiva ingredienser och det kan ligga 
nära till hands att avfärda dem som harmlösa. I själva 
verket invaggar de oss i en falsk trygghet vilket är 
allvarligt under den nu pågående pandemin. 

Vår forskargrupp har länge studerat förekomsten av 
förfalskade medicinska produkter och vi såg vikten av 
att samla in data om hur skydd mot covid-19 anskaffas, 
vem som har tillgång till produkterna och i vilken 
utsträckning människor riskerar att få förfalskade 
varor. 

Sverige tillhör de länder i världen som har högst 
internetanvändning. Det gäller bland annat köp av 
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medicinska produkter. Vi valde därför att undersöka 
människors digitala konsumtionsvanor. Mellan juli 
2020 och januari 2021 gjorde vi genom Sifo fyra 
enkätundersökningar i Sverige. Varje undersökning 
vände sig till 1 000 slumpmässigt utvalda personer 
mellan 18 och 79 år. 

Samtliga tillfrågades om de hade sökt efter skydd mot 
covid-19 online, vad de hade sökt efter och vad de 
därefter hade köpt. Vi frågade också specifikt om de 
hade kontrollerat om webbplatserna var auktoriserade 
apotek med EU:s logga, alternativt den svenska loggan 
som garanterar att produkterna är äkta och 
certifierade. 

Det visade sig att antalet som sökte efter covid-19-
skydd ökade från 24 procent i juli 2020 till 34 procent i 
januari 2021. Vi fann också en rejäl ökning av antalet 
som inte bara hade sökt information om skydd utan 
dessutom gjort inköp. Hälften av dem hade inte 
kontrollerat om webbplatserna verkligen var 
certifierade apotekssajter. Risken är därmed 
överhängande att dessa personer har hamnat på 

illegala internetsajter där förfalskade medicinska 
produkter cirkulerar. 

Det är inte förvånande att människor i krissituationer, 
som den aktuella coronapandemin, letar efter skydd 
och hjälp. Det är inte heller överraskande att 
människor i det digitaliserade Sverige vänder sig till 
internetmarknader och att många inte tänker på att 
kontrollera vad varukorgen verkligen innehåller. Vår 
forskning om individers hälsobeteende visar att 
desperata människor med förhoppningar om 
botemedel kan hamna i medicinska gråzoner. 

Falska digitala apotek lockar ofta med snabb leverans 
och på darknet saluförs produkter som utger sig för att 
vara covid-19-vacciner. Det är nödvändigt att 
informera allmänheten om dessa faror. På samma vis 
som Folkhälsomyndigheten rekommenderar handtvätt 
och fysiska avstånd, bör tydliga besked ges om riskerna 
med att handla covid-19-skydd på sajter och apotek 
som saknar certifiering. 
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Det krävs dock mer än rekommendationer till en 
digitalt kunnig allmänhet. Under våren 2020 
drabbades ett stort antal människor av covid-19-
relaterade sjukdomar och dödsfall. Bland dessa fanns 
människor som bodde i socialt utsatta områden, de 
som bott kort tid i Sverige och hade bristande 
språkkunskaper eller som saknade sociala och digitala 
närverk. Många av dem hade svårigheter att ta del av 
myndigheternas information. 

En förklaring är att levnadsvillkoren ser annorlunda ut 
för olika grupper i samhället. Socialt utsatta personer 
är ofta trångbodda eller saknar fast boende vilket gör 
det svårt att till exempel isolera sjuka 
familjemedlemmar. En annan förklaring är att olika 
värderingar påverkar vad som uppfattas som relevant 
information. I vår pågående etnografiska forskning om 
asylsökande från Mellanöstern visar det sig att flertalet 
inte nås av myndigheternas information. 

Samtidigt finns stora behov av att få råd om var de kan 
erhålla covid-19-skydd, hur testningen sker och om de 
har rätt till vacciner. Många vänder sig därför till 

personer som uppfattas som pålitliga och kunniga. Det 
kan vara tongivande individer i gruppen, 
kontaktpersoner på asylförläggningar och 
skolpersonal, men också oss forskare som de har fått 
förtroende för. Därutöver används olika slags huskurer 
och egenhändigt tillverkade ansiktsskydd i 
förhoppningen om att dessa ska skydda mot sjukdom. 

Det finns all anledning att oroa sig över den ökande 
spridningen av undermåliga och falska skydd mot 
covid-19. Svaren på våra enkäter ger viktig kunskap om 
riskabla konsumtionsmönster på internet. För att 
förstå det ökande inflödet av falska produkter, krävs 
mer än svar från enkäter. Det är nödvändigt att 
kombinera kvantitativa undersökningar med 
kvalitativa etnografiska studier. 

Våra resultat leder oss till två rekommendationer. 

1 Den första rekommendation är att Sverige tydligt 
informerar om säkra sätt att anskaffa skydd mot 
covid-19. Sådana upplysningar kan 
Folkhälsomyndigheten och regeringen ge i de 
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återkommande presskonferenserna samt på deras 
sociala plattformar. Även medier kan spela en viktig 
roll genom att uppmärksamma problemet och visa hur 
den godkända apoteksloggan ser ut. 

2 Vår andra rekommendation är att Sverige även ger 
information på andra sätt än genom myndigheters 
officiella kanaler. Det behövs insatser som vänder sig 
till samhällets alla invånare. Det må vara till 
internetvana individer som intervjupersonerna i våra 
enkäter om covid-19, liksom till människor som på 
olika sätt lever i social utsatthet eller är oförmögna att 
utnyttja digitala resurser. Insatser för att nå olika 
marginaliserade grupper bör göras på många olika fält. 
Det kan vara genom socialarbetare, vårdcentraler, 
boende för hemlösa och center för utsatta EU-
medborgare liksom andra stöd- och 
hjälporganisationer. 

Slutligen vill vi understryka att oavsett målgrupp, 
kräver allt framgångsrikt informationsarbete grundliga 
kunskaper om skiftande levnadsvillkor och respekt för 
människors olika bakgrunder. 

Susanne Lundin, professor i etnologi, Lunds 
universitet, forskningsledare för ”Förfalskade 
läkemedel i ett mångkulturellt samhälle” 

Rui Liu, doktorand i service management och 
tjänstevetenskap, Lunds universitet 

Talieh Mirsalehi, doktorand i etnologi, Lunds 
universitet 

Margareta Troein, professor i allmänmedicin, Lunds 
universitet 
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04 Ledare: Fel att göra 
uppror mot allas rätt 
att rösta 
Presidentvalet 2020 var i grunden ett gott exempel på 
demokrati. Fler amerikaner än någonsin deltog, deras 
röster räknades proffsigt och noggrant trots pandemin. 
Utslaget var tydligt, i röster och elektorer: Joe Biden 
vann mot Donald Trump. 

Efterbörden var desto snaskigare. Trump hävdade att 
fusk av monumentala proportioner låg bakom hans 
nederlag. Domstolarna såg inte en gnutta bevis för det. 
En våldsam hop av presidentens fans stormade 
Kapitolium för att stoppa maktskiftet. Och 
republikanska kongressledamöter ville underkänna 
hela valresultatet. 

En rad studier av tidigare val har visat att fusk är 
extremt ovanligt i USA. Inte heller den 
undersökningskommission Trump tillsatte 2017 

hittade några spår. Lögnerna om 2020 har ändå blivit 
sanning i stora delar av det republikanska partiet. För 
dem är lösningen inte att skaffa ett mer attraktivt 
politiskt budskap, utan att ändra spelreglerna. 

I 43 delstater har republikaner nu lagt över 250 
lagförslag med syfte att begränsa valdeltagandet. Det 
är inte alldeles nytt. Redan förut har partiet försökt 
göra det bökigare att rösta, framför allt för unga och 
svarta som antas luta åt Demokraterna. Regler om att 
bara godkänna vissa id-handlingar är ett exempel. 
Eftersom post- och förtidsröstning ökade kraftigt 
2020, som följd av pandemin, görs också 
ansträngningar att begränsa de möjligheterna. 

Republikanerna skyller på att förtroendet för 
valprocessen har gått förlorat. Men i så fall är 
huvudskälet deras egna påhitt och 
konspirationsteorier. 

Demokraterna i kongressen har svarat med en 800 
sidor tjock katalog av ändrade valregler. Poängen är i 
första hand att införa federala bestämmelser som 
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delstatskongresserna, där Republikanerna har 
majoritet i flest, inte kan övertrumfa. Därtill finns alla 
möjliga krav till exempel när det gäller 
kampanjfinansiering. 

Fast även om Demokraterna har rätt i sin allmänna 
ambition att förenkla röstningen så att fler kan och vill 
delta, finns det onödiga och tvivelaktiga inslag även i 
deras paket. Att låta partiernas valarbetare åka runt 
och samla in förtidsröster för att sedan hälla dem i 
urnan innebär uppenbara risker. 

Dessvärre uppfattar båda de stora partierna striden om 
valreglerna som existentiell. Republikanerna fruktar 
att frikostiga rättigheter skulle beröva dem chansen att 
vinna. Demokraterna ser sina motståndare som 
rasistiska antidemokrater, alltid ute efter att föreviga 
trumpismen. 

Antagligen har båda fel i premisserna. Valdeltagande 
är ingen hiss som mekaniskt går upp eller ned 
beroende på vilka knappar som trycks in. Att det var 
osedvanligt högt förra året berodde delvis på 

poströstningen, men också på att många kände sig 
engagerade. Donald Trump mobiliserade såväl 
republikaner som demokrater, för och emot. Olika 
försök att manipulera processen kan ha samma 
oförutsägbara effekt, genom att utlösa motreaktioner. 
Väljarna utmanövrerar helt enkelt politikerna. 

Det finns forskning som visar att ingreppen för att 
underlätta eller försvåra röstning sällan ger förväntat 
utfall. Likafullt gör partierna allt för att maximera 
fördelar i systemet, och betraktar andra sidan som 
ondskan personifierad. 

Tyvärr är det i dag partiska republikaner och 
demokrater som skriver röstregler och ritar upp 
gränser för valkretsar. Därefter ska det grälas i 
domstol. Det naturliga vore i stället att låta oberoende 
myndigheter göra manualen. Målet måste vara att dels 
få många att rösta, dels skapa rättvisa över hela landet. 

Ingen har gjort mer än Donald Trump för att rasera 
tilltron till den amerikanska demokratin. Men skadan 
är inte obotlig. DN 4/4 2021 
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04 Över två miljoner 
kvinnor i USA har 
tvingats sluta arbeta 
Inte sedan andra världskriget har så många 
kvinnor fått lämna arbetsmarknaden i USA. 

Pandemin har blivit ett bakslag för 
jämställdheten. 

Möt fem kvinnor på den amerikanska 
östkusten som har fått ge upp sina drömmar, 
slagits för sina jobb eller skyddat sina barn. 

Dramaläraren Meg Brannon, 35, var inte säker på att 
hon ville bli mamma. Hon hade sett för många 
exempel på hur kvinnor som försökte kombinera jobb 
och barn for illa i USA. 

Så träffade hon Steve. 

– Han var fantastisk och våra föräldrar var underbara, 
och han ville ha barn, och de ville ha barnbarn. Och 
han påpekade att vi lever i ett utvecklat land i 
västvärlden och att vi skulle klara att dela på 
föräldraskapet jämställt. Okej, vi gör det, sa jag. 

Låt oss slå fast direkt: Det kommer inte att vara 
cybersäkerhetsexperten Steve Brannon som sviker sin 
hustru i den här historien. Han hade älskat att vara 
hemmapappa. Det är samhället som sviktar och Meg 
Brannon i Arlington i Virginia blir ännu ett fall som 
bekräftar dråpslaget mot kvinnorna under pandemin i 
USA. 

○ ○ ○ 

Under det första året av pandemin lämnade 2,5 
miljoner kvinnor i USA arbetsmarknaden, jämfört med 
1,8 miljoner män. 

Kvinnors andel av arbetskraften är nu nere på samma 
nivå som 1988. 
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Den demokratiska vicepresident Kamala Harris har 
utlyst ett nationellt nödläge. 

En småbarnsmamma i Arlington känner att hon har 
fått ett ärr inombords. 

– Nu vet jag att vad som än händer, en pandemi eller 
hälsoproblem eller en oplanerad graviditet, så kommer 
det att bli mitt problem, säger Meg Brannon. 

Hennes första graviditet var komplicerad och dottern 
Rory föddes för tidigt. Redan där sprack planen om att 
dela jämställt på föräldraskapet. 

– Jag kunde inte gå tillbaka till jobbet direkt som 
planerat. Jag hade rätt till obetald föräldraledighet i tre 
månader. Därefter tog de min sjukförsäkring. Och 
kostnaderna för barnomsorg var högre än min lön. Så 
jag halkade efter ett tag, berättar hon. 

Två år senare föddes andra dottern Amy, efter ännu en 
komplicerad graviditet. Hon drabbades av en infektion 
som bebis och fick en hörselskada. Därmed fick 
familjen Brannon ett barn med särskilda behov. Det 

blev Meg som fick anpassa sitt schema efter alla 
insatser, eftersom Steve hade blivit befordrad, med 
högre lön och ansvar för 120 personer som chef. 

– Det skulle ta mig flera år att komma ikapp, säger 
hon. 

Så kom pandemin. Makarna försökte ordna 
barnomsorg, men misslyckades. Det var brist på 
barnflickor. Inga au pair beviljades visum. De var 
rädda för att utsätta barnen för medicinska risker. Och 
alla barnsomsorgsalternativ kostade mer än vad Meg 
tjänade. 

Därför valde hon att sluta på jobbet som hon älskade. 

– Jag önskar att jag kunde säga att det var ett svårt 
beslut. Sorgen var så överväldigande. Men det var det 
enklaste beslutet i världen. Jag hade ju redan förlorat, 
jag hade bara inte förstått det tidigare, säger hon. 

○ ○ ○ 

67



Pandemin drabbar män och kvinnor på olika sätt. Han 
löper större risk för att avlida i covid-19. Hon är mer 
utsatt på arbetsmarknaden. 

– Vi kan se liknande mönster i många länder, säger 
Yana Rodgers, professor vid avdelningen för 
arbetsstudier och anställningsförhållanden vid Rutgers 
University. 

I finanskrisen för drygt tio år sedan var det främst män 
i industrin som blev av med jobben. Pandemin och 
nedstängningarna har särskilt drabbat servicesektorer 
med många kvinnliga anställda, som restauranger, 
hotellbranschen, handeln och barnomsorgen. 

Men många kvinnor i USA har också valt att lämna 
arbetsmarknaden för att de helt enkelt inte får ihop 
jobb och familj, när barnen inte kan vara på förskolan 
eller måste sköta skolan på hemmaplan. 

Det är 2021. Men gamla normer när det gäller ansvaret 
för hem och barn är svåra att utmana. 

– Jag tror att pandemin har varit ett steg tillbaka, säger 
Yana Rodgers. 

Tidigare forskning visar att det är skadligt för kvinnor 
att lämna arbetsmarknaden, även om det bara är under 
några år. 

– Risken är stor att de får jobb med lägre status och 
lägre lön när de kommer tillbaka, säger Yana Rodgers. 

Hon konstaterar att det är tufft att kombinera familj 
och karriär i USA, med alla brister i socialpolitiken. 

– Det har varit fruktansvärt. På nationell nivå har vi 
ingen föräldraledighet och våra barnbidrag är 
invecklade skatteavdrag, säger hon. 

○ ○ ○ 

Frisören Susan Fitzpatrick, 36, har en särskild ritual 
när kunder vill ha en ny nyans i håret. Medan 
infärgningen verkar på den lilla salongen i Frederick, 
Maryland, plockar hon fram bröstpumpen och fixar 
ännu en leverans till bebisen därhemma. 
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– Schemat är väldigt tajt hela tiden. Jag kan inte 
komma tidigt till jobbet och jag kan inte åka sent 
heller, berättar hon. 

Det var nära att pandemin blev slutet på hennes 
karriär som frisör, efter tolv års hårt arbete på en 
större salong. I mitten av mars förra året stängdes 
verksamheten med kort varsel. Tanken var att 
salongen skulle öppna på nytt i slutet av maj. Men då 
kom beskedet att det bara fanns plats för några få 
frisörer. 

Återigen stod Susan Fitzpatrick utan jobb. Hon var 
gravid med sitt andra barn i vecka 25. 

– Jag hade arbetat i många år för att bygga upp mitt 
kundregister. Jag riskerade att förlora dem alla, säger 
hon. 

Redan samma kväll kom hon i kontakt med en 
hyresvärd i ett köpcentrum som erbjöd små arbetsrum 
för enskilda frisörer. Hon rådgjorde snabbt med sin 
man, som tyckte att hon skulle försöka, om hon bara 

kunde tjäna nog med pengar för att täcka hyran. Hon 
berättade för sin tidigare arbetsgivare att hon skulle 
starta eget. 

– Då sa de åt mig att skicka en lista på vad jag behövde, 
och sedan fick jag en leverans med produkter och färg 
och en förteckning över de kunder som jag hade haft 
under det senaste halvåret, säger Susan Fitzpatrick, 
och blir blank i ögonen av tacksamhet. 

Tankarna på fjolåret väcker många känslor. Hon hann 
knappt ta in att hon var gravid. 

– Vi kvinnor har jobbat så hårt för att bli jämställda 
med männen. Men den här pandemin har knuffat oss 
tillbaka. 

I mitten av september fick familjen sitt andra barn. 
Susan Fitzpatrick tog tio och en halv veckas 
föräldraledigt. Nu jobbar hon 30 timmar i veckan, med 
barnflicka två dagar i veckan. 

Hon hade onekligen haft en enklare tillvaro som 
hemmafru. 

69



– Men jag hör ju hemma här på salongen, säger hon. 

○ ○ ○ 

Många kvinnor kan vittna om hur de fått kämpa i 
pandemin. Men bördorna är inte jämnt fördelade. Det 
är särskilt svårt för unga att komma in på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högre bland 
minoriteterna – kvinnor med afroamerikanskt, latinskt 
eller asiatiskt påbrå. 

– Pandemin har blottat misslyckanden, sprickor och 
klyftor som funnits länge i vårt samhälle. Och den har 
gjort dem större och mer uppenbara, sa Kamala Harris 
nyligen i en intervju med USA Today. 

○ ○ ○ 

Farida Mercedes, 44, inleder samtalet i den ljusa villan 
i New Jersey med att be om ursäkt om vi måste 
repetera någon fråga. Hon lider av en hörselskada från 
den 11 september 2001. 

Hon flydde från kontoret på World Trade Center innan 
tvillingtornen i New York rasade samman. 

– Den dagen såg jag saker som ingen människa borde 
se, konstaterar hon. 

I mars 2020 slog katastrofen till mot hennes 
barndomsstad igen. När pandemin svepte in i New 
York arbetade Farida Mercedes som HR-ansvarig med 
personalfrågor på kosmetikaföretaget L’Oreal. Hon 
hade också två små söner i förskoleklass och skola som 
plötsligt behövde distansundervisning i hemmet i New 
Jersey. Hennes man arbetar på ett fängelse med stor 
smittspridning. Under en månad försökte han skydda 
familjen genom att bo på annan ort. 

– Som HR-ansvarig fick jag massor att göra, med svåra 
samtal med anställda och diskussioner med ledningen 
om vad vi skulle göra om vi behövde säga upp folk. Jag 
jobbade till åtta-nio på kvällarna. Jag var ensam 
hemma. Jag hade två små barn som skulle ha skola i 
hemmet och behövde massor av stöd. Framemot juni-
juli grät jag varje dag. 
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I augusti stod det klart att sönerna inte skulle kunna 
återvända till klassrummet. Då beslöt Farida Mercedes 
under stor vånda att ta en paus från sin karriär. 

Hon tror inte att det är en slump att många kvinnor 
med latinskt påbrå har tagit liknande beslut. 

– Vi är uppfostrade att vara matriarkerna. Vi ska hålla 
ihop familjen, säger hon. 

Det tog tid att vänja sig av med bekräftelsen från 
jobbet. Men i dag känner hon på djupet att hon fattade 
rätt beslut. Hon har till och med tackat nej till ett 
jobberbjudande från Google. 

– Jag trodde alltid att jag skulle satsa på en karriär 
som chef, men det känns inte attraktivt längre. Jag vill 
ha ett jobb där jag har tid för mina barn, säger hon. 

Samtidigt är hon smärtsamt medveten om att många 
kvinnor i USA inte kan välja och att många familjer 
kämpar för att överleva på en lön just nu. 

– Det är ofattbart att det här landet inte har skapat en 
barnsomsorg som fungerar, säger hon. 

Precis som för 20 år sedan känner hon både skuld och 
tacksamhet. 

– Jag är tacksam över att jag kunde ta mig ut vid 11 
september. Jag är tacksam i dag över att jag har min 
hälsa och min familj och vi har tak över huvudet och 
mat på bordet. 

○ ○ ○ 

Det stod tidigt klart att svarta medborgare i USA skulle 
få betala ett oproportionerligt pris i pandemin. 
Hortensia Gooding, 49, i Harlem, New York, tänker på 
sina grannar: Sjuksköterskorna, vårdbiträdena, 
kassörskorna, städerskorna, bussförarna... De som ofta 
får ta ansvar för både föräldrar och barn. 

– Svarta kvinnor har varit en oundgänglig del av USA 
så länge som USA har funnits. Vi har alltid stått i 
främsta ledet, oavsett om vi har plockat bomull eller 
skött hemmen och tagit hand om barnen eller arbetat i 
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vården eller handeln. Och det främsta ledet drabbas 
alltid först och alltid hårdast, säger hon. 

Den 18 mars förra året fick hon och hennes -
arbetskamrater på den stora datafirman i New York 
beskedet att de skulle börja jobba hemifrån. Hon 
kramade sina kollegor och åkte hem till lägenheten. Då 
kunde hon inte ana att hon skulle få leva i isolering i 
många månader, med det ständiga tjutet av 
ambulansernas sirener på gatan utanför. 

– Det var en kamp varje dag för att inte dö, säger hon. 

– Jag gick inte någonstans. Om jag behövde besöka 
butiken var jag där klockan 06.30 och köpte mat för 
sex veckor. Jag följde presskonferenserna där 
dödssiffrorna steg för varje dag. 

Man kan säga att Hortensia Gooding hade tur. Hon 
hade fått ett fast jobb på firman bara något halvår 
tidigare. Hon kunde försörja sig under pandemin. Men 
2020 var året när hon skulle förverkliga sina drömmar 
som sångerska och författare, med framträdanden och 

pjäser. Hon fick ta paus, som så många gånger tidigare 
i livet. 

– För den som växer upp som fattig tar allting så 
mycket längre tid. Om du har föräldrar och andra 
släktingar som kan stötta dig behöver du inte oroa dig 
för allting annat. Någon kan hjälpa dig med din första 
lägenhet. Jag var fosterbarn, jag var tvungen att 
försörja mig när jag gick ut college. Jag var glad bara 
för att jag kunde flytta till New York, säger hon. 

Hon är fortfarande övertygad om att hon kan 
förverkliga drömmarna. Däremot tvivlar hon på att 
kvinnor eller svarta kommer att få det bättre efter 
pandemin. 

– Ingenting i USA förändras om ingen kan tjäna 
pengar på det, säger hon. 

○ ○ ○ 

Coronaviruset skakade USA mitt i en 
presidentvalskampanj. I Vita huset fanns en man som 
hade svårt att acceptera bakslaget. Donald Trump 
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använde uttryck som ”det kinesiska viruset” och ”Kung 
Flu”. 

Janie Chen, 50, hörde presidenten. Det där är inte bra, 
tänkte hon direkt. 

– Jag förstod att det skulle få folk att lägga skulden för 
viruset på alla kineser och alla asiater, säger hon. 

Hon är dotter till två migranter från Taiwan och 
uppvuxen med fördomarna mot amerikaner med 
asiatiskt påbrå. Hon vet att rasismen och stereotyperna 
alltid har funnits där - inte minst mot de asiatiska 
kvinnorna. 

– En av mina väninnor brukar få frågor om hon är 
barnflickan när hon är ute med sina barn. En annan 
väninna som jobbar i finansbranschen har fått höra att 
hon är städerskan, berättar hon. 

Janie Chen gjorde sitt val som kvinna redan för 14 år 
sedan. Hon slutade jobba som åklagare när hon fick 
sitt första barn. 

– Jag hade planerat att fortsätta arbete, men när jag 
satt i intervjuer med olika barnflickor kände jag att det 
inte gick. Det var väl min modersinstinkt som slog till, 
säger hon. 

Det här är en annan sorts berättelse om kvinnorna i 
pandemin i USA. Den handlar om en mamma som 
försöker skydda sina barn mot både virus och 
fördomar. 

Under nedstängningen av New York förra våren 
rubbades familjens rutiner. Båda sönerna fick sköta 
skolarbetet i hemmet. Deras självständighet 
inskränktes. 

– Det var värst för barnen, säger hon. 

Tidigare kämpade hon för att få äldste sonen att lägga 
undan datorn och gå ut och träffa kompisar. Nu kan 
hon tycka att det är skönt att han är hemma. Då kan 
ingen hota eller hoppa på honom för att han har ett 
asiatiskt utseende. 
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– Jag och min yngste son råkade ut för en rasande man 
utan munskydd som skrek åt oss när vi var i parken. 
Min äldste son råkade nysa när han satt på 
tunnelbanan och märkte hur alla i vagnen bara ryggade 
tillbaka. Det är inga allvarliga saker. Men oron finns 
där, berättar hon. 

Angreppen mot amerikanska medborgare med 
asiatiskt påbrå ökade dramatiskt under förra året, 
enligt en rapport från aktionsgruppen Stop AAPI Hate. 

I mitten av mars gick en ung man till attack mot tre 
massagesalonger i Atlanta, Georgia. Sju av offren var 
kvinnor, sex hade asiatiskt påbrå. 

– Jag förstår inte hur man kan kalla det för något 
annat än hatbrott, säger Janie Chen. 

○ ○ ○ 

Men det finns möjligheter i krisen. Forskaren Yana 
Rodgers lyfter gärna fram dem. 

– En positiv nyhet för kvinnor är att distansarbete är 
här för att stanna. Det kommer att ge oss större 
flexibilitet för arbetsmarknaden, säger hon. 

En annan ljuspunkt, enligt forskaren, är det frikostiga 
barnbidraget i Bidens stora stödpaket mot pandemin. 
Hon tycker också att hon ser en del spännande initiativ 
för återhämtningen i den amerikanska ekonomin. 
Bland annat har delstaten Hawaii antagit en 
feministisk färdplan. 

– Jag skulle vilja se en återhämtning som tar avstamp i 
vården och omsorgen av våra barn och äldre. De som 
är anställda i omsorgen måste värderas högre och de 
som sköter omsorgen i hemmet behöver mer stöd, 
säger hon. 

○ ○ ○ 

Meg Brannon har stoppat ett bråk mellan döttrarna, 
tröstat en trött storasyster, hindrat en pigg lillasyster 
från trilla ned från altanen, tittat till dockhuset, utlovat 
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fredagspopcorn, mutat med skärmtid och bett maken 
ta en paus från datorn och titta till flickorna. 

Nu kan hon luta sig tillbaka och fundera över 
konsekvenserna av pandemin. 

– Förr brukade vi aldrig prata om hur svårt det var att 
vara mamma och kvinna i det här landet. När jag 
försökte ta upp alla problem möttes jag som av 
kommentarer som att ”du fixar det” och ”visst är 
barnen söta?”. Det var som att alla ville att jag skulle 
hålla mig lugn. 

– Nu är det för första gången accepterat att säga att jag 
sörjer min karriär. Det har uppstått ett bisarrt 
systerskap av kvinnor som aldrig ville hamna i den här 
situationen, säger hon. 

Hon låter det vara osagt om debatten kommer att leda 
till några förändringar för kvinnorna i USA. Hon är 
inte ensam om att vara på en gång lite 
förhoppningsfull och ganska skeptisk. 

– Jag tror att vi som kvinnor har påverkats av det 
senaste året, säger Susan Fitzpatrick. 

– Men jag tror inte ens att min man har sett vad jag 
har sett. 

Karin Eriksson 
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04 Attackerna ett hot 
mot Washingtons 
öppenhet 
New York. Efter fredagens attack vid 
kongressen i Washington är risken att den 
öppenhet som länge präglat amerikansk 
demokrati kan äventyras. 

Trots att säkerhetspådraget var mer 
omfattande än under stormningen av 
Kapitolium krävdes två dödsoffer – 
gärningsmannens och en polismans. 

KOMMENTAR De dramatiska scenerna vid 
Kapitolium i Washington väckte omedelbart otäcka 
minnen för många amerikaner. En polis avled och en 
annan polis skadades allvarligt när en man körde in sin 
bil i avspärrningar nedanför kongressbyggnaden. 
Gärningsmannen dödades av polisen när han rusade 
mot dem beväpnad med en kniv. 

Gärningsmannen har identifierats som en man i 25-
årsåldern, som enligt anhöriga haft problem med 
droger och paranoida vanföreställningar. Washingtons 
polischef Robert Contee sade att mannen inte har 
några kopplingar till organiserad terrorism. 

Om gärningsmannen var ute efter att ge sig på 
folkvalda var tajmingen märklig. Kongressen låg öde 
på fredagen, då alla ledamöter har ledigt över 
påskhelgen. 

Men säkerhetspådraget var betydligt mer omfattande 
än under attacken på kongressen den 6 januari i år, då 
fem personer omkom och minst 140 skadades. 
Polishelikoptrar anlände omedelbart nedanför 
Kapitoliums vita trappor, och styrkor från 
nationalgardet dök upp minuter efter attentatet. 

Det stod i kontrast till det mer avmätta och stundtals 
tillmötesgående mottagandet som de högerextrema 
aktivisterna som stormade kongressen fick i januari. 
Då syntes bland annat hur polis vänligt eskorterade 
extremisterna ut från byggnaden och hjälpte en kvinna 
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ned för trappan. Sedan dess har säkerhetspådraget 
kring Kapitolium utökats ordentligt. Nu riskerar det att 
bli ett mer eller mindre permanent inslag i 
Washington.  

Kongressen har tagit kontakt med säkerhetsexperter 
vid Israels parlament Knesset för att få råd om hur 
man bäst skyddar Kapitolium från långsiktiga 
våldshot, enligt demokraten Tim Ryan. 

Det politiska livet i Washington hade just börjat 
återhämta sig efter attacken i januari. Åtminstone två 
anställda på kongressen hade valt just den här 
fredagen för att återvända till kontoret för första 
gången sedan dess, då de hoppades att det skulle vara 
ovanligt lugnt i byggnaden under ledigheten över 
helgen. En av dem berättar för Washington Post att 
han i stället fick springa och ta skydd bakom en bil när 
attacken ägde rum.  

För två veckor sedan togs barriärer bort längs 
avenyerna Independence och Washington, nära 
kongressbyggnaderna. Men en barriär som omringar 

huvudbyggnaden finns fortfarande kvar och den 
stoppade gärningsmannen. 

Kongressen i Washington och lokalpolitiken över USA 
präglades tidigare av relativ öppenhet och 
tillgänglighet. Politiker såg det som en hederssak att 
vara lätta att nå. Det har varit en del av de egalitära 
ambitionerna i USA:s politiska kultur, där de folkvalda 
gör sitt bästa för att inte framstå som en onåbar elit. 

Att detta attentat äger rum så snart inpå stormningen 
av kongressen kan betyda att säkerhetspådraget kring 
kongressen är här för att stanna. 

Skottlossningar och masskjutningar har ökat kraftigt i 
USA de senaste månaderna i takt med att landet börjar 
öppna affärsverksamheter och återgå till ett 
normaltillstånd efter ett år av pandemi.  

Den här sortens dödliga attacker tycks därmed åter bli 
en del av den amerikanska vardagen. 

Martin Gelin 
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BAKGRUND. STORMNINGEN MOT USA:S KONGRESS DEN 6 
JANUARI 

Den 6 januari samlades USA:s kongressledamöter i 
Kapitolium för att räkna presidentvalets elektorsröster 
och formellt utse Joe Biden till valvinnare. 

I Washington DC deltog samtidigt tiotusentals 
anhängare till Donald Trump vid ett politiskt 
massmöte han höll på temat "Rädda Amerika". Vid 
mötet upprepade Trump sina påståenden om 
systematiskt valfusk och påstod att han var den 
egentliga segraren. Han uppmanade sina anhängare 
att gå till kongressen: "Om ni inte fajtas utav helvete 
kommer ni inte att ha ett land längre", sade den 
dåvarande presidenten. 

Protesterna övergick till våld när hundratals personer 
stormade Kapitolium och drabbade samman med 
polis. Delar av byggnaden vandaliserades och såväl 
senatorer som representanthusledamöter fick sättas i 
säkerhet. 

Fem människor, varav en polis, miste livet i samband 
med attacken. 

En vecka senare, den 13 januari, röstade det 
demokratstyrda representanthuset igenom ett 
riksrättsåtal mot president Donald Trump rörande 
anstiftan till uppror. Rättegången hölls i senaten i 
februari, efter att Trump avgått, och avslutades med att 
expresidenten friades. 57 av senatens 100 medlemmar 
röstade för fällande dom vilket inte nådde upp till den 
två tredjedelsmajoritet som krävs för att belägga någon 
med skuld i ett riksrättsärende. 

Källa: TT 
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04 Joe Biden: 
”Förtvivlad över den 
våldsamma attacken” 
President Joe Biden och flera 
kongressledamöter hyllar den polis som 
dödades och hans kollega som skadades under 
attack vid Kapitolium. 

– Jag var förtvivlad över att få kännedom om 
den våldsamma attacken, säger presidenten i 
ett uttalande.  

Föraren som körde in i två poliser vid 
kongressbyggnaden i Washington på 
fredagseftermiddagen, lokal tid, sköts till döds när han 
lämnade bilen beväpnad med en kniv och gjorde utfall 
mot andra poliser. 

Polisens som omkom efter att ha blivit påkörd – 
William ”Billy” Evans – hade tjänstgjort vid 
Kapitoliumpolisen i 18 år. 

President Joe Biden, som firar påsk vid sitt lantställe 
Camp David, uppger att han och hustrun Jill Biden 
blev förtvivlade när de fick höra om attacken.  

– Vi sänder våra innerligaste kondoleanser till polisen 
Evans familj och alla som sörjer hans bortgång. Vi vet 
vilken svår tid det har varit för Kapitolium, alla som 
arbetar där och de som skyddar det, säger han i ett 
uttalande enligt CNN.  

Presidenten uppger att han har fått regelbundna 
uppdateringar från sin rådgivare hos departementet 
för inrikes säkerhet, Homeland security, och att han 
kommer att fortsätta få information allt eftersom 
utredningen fortskrider. Han beordrade att flaggorna 
vid Vita huset skulle flaggas på halv stång.  

Nancy Pelosi (D), representanthusets talman, gav 
motsvarande direktiv för flaggorna vid Kapitolium. 

– I dag är Amerika förkrossat av den tragiska och 
heroiska bortgången av en av våra hjältar bland 
Kapitoliumpolisen: polisen William Evans. Han är en 
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martyr för vår demokrati, säger hon i ett uttalande, och 
uttrycker sin tacksamhet för polisernas insats. 

– I dag, igen, riskerade de här hjältarna sina liv för att 
skydda vårt Kapitolium och vårt land, med samma 
enastående osjälviskhet och serviceanda som sågs den 
6 januari. För hela representanthusets räkning, vi är 
djupt tacksamma.  

Majoritetsledaren i senaten, Chuck Schumer (D), säger 
att han är förtvivlad över polisens död.  

”Vi tackar Kapitoliumpolisen, nationalgardet och de 
som var först på plats för allt de gör för att skydda 
Kapitolium och de inomhus”, skriver han på Twitter.  

Marit Sundberg 

marit.sundberg@dn.se 

04 25-årige föraren 
påstod sig vara 
hjärntvättad 
Noah Green pekas ut som skyldig till fredagens 
attack mot Kapitolium då en polis dödades och 
en annan skadades. 

25-åringen, som själv dog, hade nyligen 
förlorat jobbet och skrev i sociala medier att 
han utsatts för hjärntvätt av bland andra FBI 
och CIA. 

Efter fredagens tragedi i Washington DC har 
amerikanska medier kartlagt den misstänkta 
gärningsmannen, i synnerhet hans liv och agerande 
under den senaste tiden. Fram träder en bild av en 
vilsen 25-åring med stor mental ohälsa som skulle få 
honom att knivbeväpnad ramma Kapitoliums norra 
avspärrning och dödade en polis samt skadade en 
annan. 
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Gärningsmannens bror, Brendan Green, delade bostad 
med sin bror och säger till Washington Post att Noah 
Green mådde våldsamt illa på torsdagskvällen då han 
lämnade hemmet. ”Förlåt, men jag kommer bara att 
dra för att leva och vara hemlös. Tack för allt du gjort. 
Jag såg upp till dig som barn, du gav mig mycket 
inspiration”, säger Brendan Green att broderns sista 
sms löd. 

25-årige Noah Green ska de senaste åren ha dalat in i 
något slags religiös övertygelse med förkärlek till 
Nation of Islam. På Facebook beskrev han sig som 
anhängare till den separatistiska och antisemitiska 
svartmaktorganisationens ledare Louis Farrakhan som 
han kallade ”Jesus Messias” och han postade hyllande 
inlägg om hatgruppens grundare Elijah Muhammad. 

Efter sin tid på Christopher Newport University, för 
vilket han spelade amerikansk fotboll, ska ett av Noah 
Greens första tecken på paranoida vanföreställningar 
ha yttrat sig då han anklagade sina tidigare 
lagkamrater för att ha drogat honom med Xanax, en 
ångestdämpande bensodiazepin. Familjemedlemmar 

och andra säger att han ansåg att detta hade gjort 
honom beroende av det narkotikaklassade preparatet – 
brodern Brendan Green säger att 25-åringen led av 
hallucinationer, hjärtklappning och självmordstankar. 

Snart började Noah Green prata om att främlingar bröt 
sig in i hans lägenhet, varpå storebrodern till sist åkte 
till honom bara för att konstatera att bostaden var i sin 
ordning, men ”något i skallen stod inte rätt till”. 
Kapitoliumpolisens tillförordnade chef, Yogananda 
Pittman, säger till bland andra CNN att Green inte 
varit känd för polisen och han lär inte ha funnits på 
myndigheternas radar för den här sortens brott. 

För några månader sedan förlorade Noah Green sitt 
jobb och åkte oväntat till Botswana där inre röster sade 
till honom att han skulle ta sitt liv, enligt Brendan 
Green till Washington Post. Brodern säger att Noah 
Green försökt ta sitt liv genom att kasta sig framför en 
bil i det sydafrikanska landet där han fick genomgå 
operationer för sina skador. 
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Noah Green ska ha ringt sin bror för ungefär två veckor 
sedan – ”han var riktigt illa däran” – och gråtande bett 
om hjälp. Brendan Green gick hans önskemål till mötes 
och lät honom flytta in i lägenheten i Virginia som han 
alltså lämnade i torsdags kväll för att senare 
genomföra attacken vid Kapitolium. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

06 Hundratals lämnar 
Kapitoliums poliskår 
Kapitoliums egen poliskår USCP har drabbats 
hårt av stormning, vansinnesdåd och död den 
senaste tiden. En översyn föreslår en utökning 
med 800 poliser, men i stället hotas USA:s 
kongressbyggnad av att hundratals av de cirka 
2 000 säger upp sig. 

En polisman dödades och en skadades allvarligt i 
fredags sedan en 25-årig man kört på dem vid en 
avspärrning utanför Kapitolium. Murkonstruktionen 
hade satts dit efter att anhängare till Trump stormade 
byggnaden den 6 januari. Vid det tillfället dödades en 
USCP-polis. En annan tog sitt liv tre dagar efteråt. 

Fredagens händelse skakade om den redan 
traumatiserade poliskåren och många ser nu över sin 
fortsatta yrkesbana, enligt USCP:s fackliga ordförande 
Gus Papathanasiou. Tolv timmar långa arbetsdagar, 
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som många tvingats till efter årets händelser, har spätt 
på oron ytterligare. 

– Många unga kollegor har vänt sig till mig och sagt att 
de nu letar efter yrken på andra myndigheter eller 
polisdistrikt, säger Gus Papathanasiou i ett uttalande. 

– Vi har förlorat två poliser i tjänsten detta år, 
ytterligare en har tagit sitt liv och ett åttiotal skadades 
allvarligt i stormningen varav några inte kommer att 
kunna återgå i tjänst. Under de kommande tre till fem 
åren är 500 USCP-poliser i pensionsålder och många 
av dessa har möjlighet att gå i pension redan nu. 

En kongressbeordrad översyn av stormningen i 
januari, ledd av generallöjtnant Russel Honoré som 
koordinerade hjälpinsatserna efter orkanen Katrina, 
konstaterade nyligen en underbemanning och 
rekommenderade att omedelbart fylla de drygt 200 
vakanserna inom USCP – och därtill utöka kåren med 
800 poliser. 

– Det måste rekryteras intensivt och för att kunna göra 
det måste det finnas en särskild budget. Vi konkurrerar 
alltså med polisstyrkor runtom i hela landet och att 
anställa poliser i dag är inte lätt, säger Russel Honoré 
till ABC News.  

Ossi Carp ossi.carp@dn.se 
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07 USA-delegation 
deltar i nya Iransamtal 
i Wien 
Iran. USA:s förre president Donald Trump lämnade 
kärnenergiavtalet med Iran 2018. Nu Joe Biden blåsa 
nytt liv i överenskommelsen, och har skickat en 
delegation till Wien för att delta i en ny samtalsrunda 
om Irans kärnenergiprogram. 

Några direkta överläggningar med regimen i Teheran 
handlar det dock inte om. I stället agerar företrädare 
för EU mellanhand. Tongångarna var försiktigt 
positiva efter inledningen på mötet, men Iran står fast 
vid kravet att USA häver samtliga sanktioner. 

TT-AFP 
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07 Carl Johan von Seth:  

USA:s ekonomiska revansch  

 får EU:s krispolitik att 
blekna 
Nu reser sig amerikansk ekonomi ur 
pandemikrisen, kanske starkare än någonsin. I 
jämförelse ser Europas återhämtning ut att bli 
en totalflopp – igen. 

KOMMENTAR USA:s president Joe Biden fick 
alldeles nyligen igenom sitt jättelika räddningspaket på 
1 900 miljarder dollar. Men han är inte färdig. Nu 
smider Vita huset nya planer: En ännu större laddning 
med gröna investeringar, välfärdsreformer och ny 
infrastruktur som presidenten hoppas ska passera 
genom kongressen före sommarsemestrarna. 

Den ekonomiska offensiven ser ut att bli en av de 
största i landets historia. Och den kan få effekt snabbt. 

På tisdagen presenterade Internationella valutafonden, 
IMF, en ny och lite ljusare global konjunkturöversikt. 
Här framstår USA som återhämtningens ohotade 
superstjärna. Efter ett bnp-tapp på 3,5 procent under 
förra året väntas en tillväxt på 6,4 procent i år. Att det 
är den högsta amerikanska tillväxtsiffran på nästan 40 
år är inte ens det mest anmärkningsvärda i prognosen. 

IMF:s beräkningar visar att viruskrisen kommer att ge 
långsiktiga ekonomiska skador överallt, förutom i USA. 
Utsikterna för amerikansk ekonomi ser faktiskt bättre 
ut nu än de gjorde före pandemin. Det är både 
avundsvärt och oväntat. 

Kontrasten är starkast mot världens fattigaste länder. 
Nästan 100 miljoner människor har hamnat i 
fattigdom på grund av viruskrisen, enligt IMF:s 
uppskattning. Pandemin har slagit stenhårt mot länder 
som Sydafrika. De har mycket sämre förutsättningar 
att sjösätta krisåtgärder i den svindlande skala som 
USA har mäktat med. 
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Europa har däremot ingen riktig ursäkt. För även här 
ser återhämtningen ganska eländig ut. Det ekonomiska 
tappet i euroländerna blev förra året 6,6 procent – 
värre än i USA, och värre än under finanskrisen. 
Tillväxten i år lär hamna på jämförelsevis mediokra 4,4 
procent. EU kommer enligt IMF:s siffror att ligga 
ungefär ett år efter USA i återhämtningen. Europa får 
också leva med djupare ärr. 

Skillnaden beror till viss del på att pandemikrisens 
förlopp har varit olika. Viruset har inneburit en 
hårdare smäll för europeisk ekonomi. Att USA ligger 
före med vaccinationerna kan göra lite skillnad på kort 
sikt. Men den verkliga vattendelaren är 
ambitionsnivån i den ekonomiska krispolitiken. 

EU har visserligen försökt. Pandemifonden, som kan 
börja betala ut pengar i höst, har varit ett sätt att ge 
medlemsländerna mod att satsa. Undantag har 
samtidigt gjorts från de vanligta regler som gäller 
ländernas statsbudgetar. Dessutom har Europas 
finansministrar lovat varandra att inte upprepa 
misstaget efter finanskrisen – att dra tillbaka stödet för 

tidigt. Men USA satsar ändå ungefär dubbelt så mycket 
som Europa. 

IMF:s bedömning är att riskerna med en expansion av 
amerikanskt snitt just nu är ganska små. Inflationen är 
inget rasande hot. Räntorna är extremt låga. 

Bidens politik måste ändå ses som ett stort 
experiment. Om det lyckas kommer USA att ha rest sig 
ur pandemin som en rikare och mer hållbar ekonomi. 
Och ifrånsprungna EU kan få gruva sig. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 
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09 Efter skjutningar: 
Biden agerar för att 
stoppa ”spökvapen” 
Efter de senaste veckornas masskjutningar i 
USA ökar trycket på president Joe Biden att 
skärpa vapenkontrollen i USA. 

– Det är nog med böner, det är tid att agera, sa 
Biden. 

Det var i ett tal vid Vita huset på torsdagen som 
president Joe Biden gjorde klart att han vill gå hårt 
fram för att stoppa ”den epidemi av vapenvåld” som 
pågår i USA. Bidens tal kommer efter en serie nya 
våldsdåd med bland annat 21 masskjutningar under 
veckan 16 till 31 mars. 

Presidenten lägger nu en serie presidentinitiativ, varav 
ett riktas mot de så kallade spökvapen som blivit allt 
vanligare i USA. Alltså vapen som kan köpas i delar 
och monteras hemma, utan serienummer och som 

därmed inte går att spåra. Men även vapen som kan 
skrivas ut av 3D-skrivare. 

– Inget tillägg till konstitutionen är där för evigt, sa 
Biden i talet och syftade på det andra tillägget som ger 
varje medborgare rätt att beväpna sig. 

– Vi vet att amerikaner dör varje dag av vapenvåld i det 
här landet. Det är därför vi riktar in oss inte bara på 
masskjutningar utan också på samhällsvåld – som i 
oproportionerlig utsträckning drabbar svarta 
amerikaner och andra minoritetsgrupper – våld i 
hemmen och självmord med handeldvapen, sa Biden 
också.  

I publiken i Vita husets rosenträdgård satt flera 
överlevare från olika masskjutningar liksom den 
tidigare demokratiske kongressledamoten Gabby 
Giffords, som sköts och skadades svårt i ett 
mordförsök 2011. Giffords arbetar hårt för strängare 
vapenlagar. 
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Målet med Bidens tal och initiativ är att komma åt 
problemet med vapenvåldet i USA, något som blivit 
aktuellt igen efter masskjutningarna i Atlanta och 
Boulder.  

Biden ger nu också justitiedepartementet i uppdrag att 
se över hur pistoler med armstöd – som i princip 
förvandlar dem till gevär – regleras. Pistoler är 
billigare och det är enklare att föra dem från en stat till 
en annan, medan gevär omfattas av fler regleringar.  

Justitieminister Merrick Garland lovade efter Bidens 
tal att täppa till det hål i lagstiftningen som gör det 
möjligt att skaffa sig ”spökvapen”. Garland kallade 
vapenvåldet i USA för en ”permanent tragedi”. 

Juan Flores 

juan.flores@dn.se 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

09 Amerikanen som 
ska leda Bulletin: Jag 
har hanterat chefer 
förr 
Den förre New York Times-höjdaren Andrew 
Rosenthal blir tillfälligt chefredaktör på den 
skandalomsusade nättidningen Bulletin. Han 
bedyrar att han inte kommer acceptera att 
ägarna försöker påverka 
nyhetsrapporteringen. ”Om de inte är 
intresserade av att ha en stark chefredaktör, 
varför i hela fridens namn skulle de ta in en 
galen man från New Jersey?” säger han i en 
DN-intervju. 

Den smått sensationella medienyheten kom på 
onsdagskvällen, först i en artikel i Vanity Fair. Tidigare 
New York Times-chefen Andrew Rosenthal tar 
tillfälligt över som chefredaktör för den unga svenska 
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nättidningen Bulletin som skakats av interna 
konflikter. 

”Galet, visst?”, är bland det första den 65-årige 
tidningsmannen säger när DN når honom på telefon 
från hemmet i Montclair, New Jersey. En villaförort 
som domineras av demokratiska väljare: nära 90 
procent röstade på Joe Biden i presidentvalet. 

På distans därifrån ska Andrew Rosenthal sköta 
uppdraget på Bulletin de kommande tre månaderna, 
den tid som hans förordnande sträcker sig. 

– Egentligen är Montclair en 40 000-personers 
version av Sverige. Vi är likadana: vi tror att vi är 
perfekta, men det är vi inte, säger Andrew Rosenthal. 

2018 slutade han på New York Times, där han chefat 
över ledarsidan. Sedan dess har han sysslat med 
diverse kortvariga projekt, däribland undervisning och 
styrelseuppdrag på en lokaltidning. Men suget fanns 
efter andra projekt som ”främjar medieutvecklingen”, 
berättar han. 

För några veckor sedan blev han uppringd av vännen 
och medieforskaren Nicco Mele (som också börjar på 
Bulletin), som frågade om han ville hoppa på ett ”galet” 
uppdrag. En liten startup-nyhetsorganisation behövde 
hjälp. Rosenthal svarade snabbt att han stod till 
förfogande. 

– Då berättade han att den ligger i Sverige! Och 
publiceras på svenska! Men jag tror verkligen att den 
typ av nyhetsrapportering, skrivande och publicistik 
som jag bär med mig är kunskaper som kan översättas 
till en annan kontext, säger Andrew Rosenthal. 

Många i Sverige är överraskade över att du tar 
dig an den här lilla nättidningen. Varför gör du 
det? 

– Just av den anledningen: för att de är små och 
behöver hjälp, säger Andrew Rosenthal. 

Han fortsätter i ett längre resonemang om att han vill 
bidra till en journalistik som kommer medborgarna 
nära, och som är ”opartisk och objektiv”. Hans svar på 
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frågorna är ofta så. Långa och spretiga. Vid ett tillfälle 
talar han sju minuter i sträck. 

– Jag har aldrig riktigt arbetat med den viktigaste 
delen av journalistiken, att skriva om människor som 
bor granne med dig. Och jag ser Sverige lite grand som 
ett samhälle där människor bor grannar med 
varandra.  

Han förstår inte svenska, ett hinder för arbetet som 
han tänker lösa genom att delegera uppgifter vidare. 
Han vill också lära sig mer om hur svensk journalistik 
fungerar. Vissa intryck säger han sig ha fått av att läsa 
Stieg Larsson-boken ”Män som hatar kvinnor”, och se 
filmen med samma namn. 

Andrew Rosenthal berättar att han hört talas om att 
Bulletin varit utsatt för både intern och extern kritik, 
men att han hög tilltro till delägarna Tino Sanandajis 
och Atta Tarkis idéer.   

Flera anställda har lämnat tidningen i protest, 
däribland den tidigare chefredaktören, Ivar 

Arpi. Hur mycket känner du till om 
händelserna? 

– Jag känner till en del, men jag är inte så intresserad 
av att prata om den interna historien. Det kommer jag 
inte heller att göra om du ringer mig om tre månader 
och frågar varför Bulletin har blivit en succé, säger 
Andrew Rosenthal och fortsätter: 

– Vad medarbetarna nu behöver är lugn, organisering 
och förutsägbarhet. Att folk vet vad de gör, har ett 
gemensamt mål, känner till reglerna och strukturen. 
Jag ska inte vara involverad i ledar- eller 
åsiktsmaterial. 

Vad ska du ansvara för? 

– Nyheterna. Mitt hjärtas tro är att alla 
nyhetsorganisationer bör struktureras på det sättet: de 
som skriver åsiktsmaterial ska inte delta i 
nyhetsarbetet, och vice versa. 

När den tidigare chefredaktören lämnade 
förklarade han det med att ägarna inte 
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respekterar chefredaktörens roll. Är du säker 
på att de kommer att göra det nu? 

– Absolut. Jag vet inte vad han menade med det. Jag 
har blivit försäkrad att jag har ägarnas stöd och vi är 
överens om vad jag ska göra. Jag garanterar att ägarna 
kommer att uppskatta det. Det här var deras idé! 

– Om de inte är intresserade av att ha en stark 
chefredaktör, varför i hela fridens namn skulle de ta in 
en galen man från New Jersey? Vad ska de kunna 
göra? Dessutom har jag ägnat hela mitt arbetsliv åt att 
hantera chefer och redaktörer. Jag vet hur det 
fungerar. 

På onsdagen informerade Bulletin om att ledarsidan 
byter beteckning, från ”liberalkonservativ” till ”frihetlig 
konservativ”. Ägaren Tino Sanandaji skriver på 
Facebook att det under den tidigare 
redaktionsledningen blev för ”stark tonvikt på 
liberaler”, samtidigt som konservativa röster ”stängdes 
ute”.  

Andrew Rosenthal beskriver sig själv som en ”kalla 
kriget-liberal” och försöker i en längre utläggning 
förklara vad det betyder. Han tror på progressiva idéer 
i värde- och välfärdsfrågor. Han ”hatar 
kommunismen”. Han har röstat på demokrater i de 
senaste presidentvalen, Barack Obama, Hillary Clinton 
och Joe Biden. Och han säger sig även vara ”extremt” 
inriktad på att motverka rasism. 

– Du kan säkert placera mig i vilket politiskt fack som 
helst i Sverige. Men om jag hade bott där hade jag 
kämpat för invandrares rättigheter. Jag hade också 
kämpat för att reformera system som hindrar nya 
svenskar från att bli integrerade. Och jag hade kämpat 
för att bevara de medborgerliga friheter som Sverige är 
själva definitionen av. 

Han säger att det för honom, med tanke på skillnaden i 
politiskt landskap mellan USA och Sverige, inte spelar 
någon större roll vilken politisk beteckning som 
tidningen har.  
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– Men jag vet att Bulletins positionering i frågan om 
coronahanteringen har varit ganska vettig, säger han 
och nämner att han läst att svenska myndigheter 
inledningsvis påståtts ha haft en dold strategi vars mål 
var att uppnå flockimmunitet. 

– Jag vill inte ge mig in i invandringsdebatten just nu, 
jag vet inte inte tillräckligt mycket om den. Men jag 
tror att den verklighet som invandringen till Sverige 
inneburit är något som måste bevakas. 

Efter att artikeln i Vanity Fair publicerats, spreds 
uppgifter i sociala medier om att en rad andra personer 
med koppling till New York Times hade fått samma 
jobberbjudande den senaste tiden. Det är något som 
Andrew Rosenthal inte säger sig känna till: 

– Det spelar ingen roll för mig.  

Ditt förordnande sträcker sig över tre 
månader, vad händer sen? 

– Vi får se vad vi kan åstadkomma fram till dess. 
Kanske stannar jag kvar som ledamot i styrelsen, vem 

vet? Jag har ingen aning. Men det finns väldigt mycket 
jobb att göra. 

Hugo Lindkvist 

hugo.lindkvist@dn.se 

Bulletin – detta har hänt. 
Sajten lanseras den 22 december 2020. I redaktionen 
då ingår en rad profilerade högerskribenter och 
opinionsbildare som sagt upp sig från sina jobb för att 
vara med. 

I februari rapporterar DN att ett tjugotal artiklar på 
Bulletin har plagierats, samt att en opinionsbildare 
skrivit artiklar anonymt för sajten. Samtidigt 
rapporterar Journalisten att tre av ägarna och 
redaktionsledningen ligger i strid med varandra och 
ljudfiler från interna möten läcker ut till medierna. 
Den tidigare chefredaktören Paula Neuding ersätts av 
Ivar Arpi. 
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Den 22 mars, endast tre månader efter lansering, 
meddelar sex redaktionsmedlemmar, däribland Ivar 
Arpi och Alice Teodorescu, i ett öppet brev att man 
lämnar projektet och riktar skarp kritik mot styrelsen. 
Samma dag lämnar även vd Pontus Tholin sin roll. 
Kort därefter säljer delägaren och spelmiljardären 
Fredrik Wester alla sina aktier i bolaget. Ny ansvarig 
utgivare blir Per Gudmundson. 

09 Mike Pence får 
miljoner för memoarer 
BÖCKER. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence är 
den förste i Donalds Trumps inre cirkel som slutit 
bokavtal. Förlaget Simon & Schuster uppges ha betalat 
över 30 miljoner kronor för Pence två kommande 
böcker.  

Det är oklart om den inte så färgstarke, men lojale, 
vicepresidenten kommer att beröra attackerna mot 
honom den 6 januari år i sina böcker, rapporterar The 
Guardian. Upprorsmakare stormade då Kapitoleum i 
Washington DC vrålande ”Häng Mike Pence”, efter att 
denne vägrat bestrida valresultatet för Trump.   

Bokförlaget utlovar laddad läsning: ”Hans avslöjande 
självbiografi kommer att bli den slutgiltiga boken om 
en av de mest signifikanta presidentskapen i den 
amerikanska historien.”    

Mike Pence första bok är planerad att publiceras under 
2023. 

Georg Cederskog georg.cederskog@dn.se 
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10 Biden har fel skatt i 
kikaren 
Att multinationella bolag borde betala mer skatt är rätt 
många överens om. De har ändå tjänat en hacka på 
globaliseringen. Världens finansministrar drömmer 
om att intäkterna ska hamna i just deras kassakistor i 
stället för att smygas undan på Caymanöarna. 

Hur det ska gå till är en annan femma. OECD har slitit 
med frågan i åratal. USA:s finansminister Janet Yellen 
vill nu ha en global minimiskatt för företag, vilket i 
förstone låter lovvärt. 

Men hennes utgångspunkt är att skrapa ihop pengar 
till president Joe Bidens nya infrastrukturpaket. Man 
kan inte låna till allt och hänvisa till pandemin, och 
företag har också nytta av bredband och vägar. I USA 
ska dels den inhemska bolagsskatten höjas igen efter 
Trumps sänkningar, dels de vinster som görs 
utomlands beskattas hårdare. 

Amerikanska företag riskerar då en 
konkurrensnackdel. Alltså måste andra länder också 
höja sin bolagsskatt. Därmed borde fler investeringar 
och jobb hamna i USA i stället för någon annanstans. 
Europa har haft ett annat fokus: se till att Google och 
andra amerikanska techjättar som tjänar multum gör 
rätt för sig även i våra trakter. Detta anser USA vara ett 
djupt orättvist perspektiv. 

Det behöver alltså inte vara fel att kräva storföretag på 
mer skatt. Men oenigheten börjar vid var nivån ska 
ligga och fortsätter med hur kakan ska fördelas. Biden 
har politiska, budgetmässiga och protektionistiska 
motiv för sin plan. Precis som alla andra. Därefter 
tillkommer så många tekniska detaljer att tät djungel 
uppstår och skattejuristerna jublar. 

Internationella skatter har sin lockelse, men Biden lär 
stöta på problem redan när han ska övertyga 
kongressen. Ska han bränna politisk energi borde han 
ägna sig åt en global koldioxidskatt i stället. Att 
genomföra en sådan är heller inget enkelt företag. Men 
nyttan vore multinationell. 

Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se 
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10 New York såldes 
inte för lite 
krimskrams 
En gammal berättelse säger att urinvånarna 
som en gång levde i området som senare blev 
New York sålde hela ön Manhattan till 
holländarna för bara några få dollar. Den 
myten kan dock en gång för alla avlivas. 

I början av 1600-talet kom holländska kolonisatörer 
till det som i dag är USA:s östkust, och började då 
handla med traktens urinvånare. Steg för steg flyttade 
allt fler européer in i området – och med tiden slöts 
avtal med de som bodde där sedan tidigare, för att 
reglera var de nyinkomna fick leva. En av de mest 
berömda av dessa överenskommelser ska ha gjorts år 
1626, när den holländske guvernören Peter Minuit 
påstås ha köpt hela den stora ön Manhattan för några 
enkla föremål värda inte mycket mer än ett fåtal dollar. 
De urinvånare som gick med på detta – troligen av 

lenapefolket – lämnade alltså ifrån sig det land som 
deras förfäder levt på i generationer, i utbyte mot vad 
som brukar beskrivas som bara lite ”krimskrams”.  

Denna berättelse om hur européerna grundade staden 
New Amsterdam, som senare, när engelsmännen tog 
över, döptes om till New York, togs länge för given och 
upprepas fortfarande ofta. Samtidigt har det länge 
varit känt att det som egentligen skedde var betydligt 
mer komplicerat. Numera anser de flesta historiker, 
enligt nya studier som redovisas i en artikel på sajten 
Livescience, snarare att denna berättelse inte är 
mycket mer än en myt.  

Att det skedde någon form av transaktion mellan 
holländare och urinvånarna år 1626 råder det i och för 
sig ingen större tvekan om – även om uppgifterna 
framkommer i andra hand, och själva det ursprungliga 
avtalet inte är bevarat. Att föremål till ett relativt lågt 
värde bytte händer kan också vara sant, även om det i 
själva verket ska ha handlat om 60 guilder, vilket i 
dagens penningvärde motsvarar minst tio tusen 
kronor.  
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Däremot är det högst troligt att det som skedde inte 
alls – i varje fall inte av lenapefolket – uppfattades som 
att de en gång för alla sålde hela Manhattan till 
nykomlingarna. Snarare lär urinvånarna ha tolkat 
avtalet som att de gav holländarna rätt att över 
huvudtaget befinna sig där – de fick använda marken, 
samtidigt med dem själva. Det kan till och med ha varit 
så att överenskommelsen bara handlade om att 
holländarna fick rätt att resa över ön, en slags fri lejd, 
enligt historikern Johanna Gorelick som citeras i 
artikeln. 

En sak är i vilket fall helt klar: de urinvånare som 
holländarna mötte var inte alls särskilt lättlurade. I 
själva verket var de erfarna handelsmän, som var 
mycket medvetna om olika varors värde. I många 
källor från denna tid framgår att européerna blev 
frustrerade över att de så kallade indianerna var 
mycket hårda förhandlare. 

I grunden fanns dock olika syn på vad vi i dag kallar 
”privat ägande”. Urinvånarna hade uppfattningar om 
vem som hade rätt att använda viss mark, som man 

också kunde köpslå med. Men det handlade framför 
allt om rättigheter som tillkom olika grupper – och 
dessa rättigheter kunde ges bort, i allmänhet tillfälligt. 
Holländarna hade däremot en annan tradition, där 
mark kunde säljas en gång för alla och sedan i sin tur 
säljas vidare till vem som helst.  

Mot den bakgrunden är det högst troligt, säger 
Johanna Gorelick, att de urinvånare som tog emot 
varor av Peter Minuit tänkte sig att de gick med på en 
kortvarig överenskommelse och inte alls såg avtalet 
som något särskilt avgörande. Under den första tiden 
levde också urinvånarna sida vid sida med 
holländarna, för att senare steg för steg drivas bort – 
med våld eller hot om våld.  

Varför har då myten levt kvar så länge? Enligt 
historikerna är den enkla förklaringen till detta att 
berättelsen är en av många som gjorde det möjligt att 
rättfärdiga européernas övertagande av den 
amerikanska kontinenten. Om urinvånarna var så 
lättlurade och inte förstod sakers rätta värde var det 
kanske inte mer än rätt att de fick flytta på sig?  
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Peter Minuit, som slöt avtalet, gick senare i livet i 
svensk tjänst och ledde den expedition som 1638 
grundade den svenska kolonin Nya Sverige i Delaware 
– även den gången efter att ha köpt mark av 
urinvånarna. 

Magnus Västerbro 

11 Republikanskt 
stjärnskott misstänks 
för sexbrott 
Den 38-åriga republikanen Matt Gaetz sågs 
som en av partiets stigande stjärnor och 
förväntades gå i Donald Trumps fotspår. Nu är 
han misstänkt för federala sexbrott med en 
minderårig och representanthusets etiska 
kommitté har startat en egen utredning 
gällande misstankar om en lång rad andra 
oegentligheter. 

Matt Gaetz är en av många unga republikaner som 
inspirerats av Donald Trump. 

När USA lamslogs av coronapandemin förra vintern 
bestämde sig Gaetz för att håna de som drabbats av 
panik. I protest mot krav på munskydd och sociala 
restriktioner dök han upp i kongressen iklädd en 
gigantisk gasmask. 
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Sedan Gaetz anlände till kongressen 2017 har han gjort 
sig känd som en kontroversiell högerpopulist. Han 
kommer från Floridas politiska adel, med en pappa 
som finansierat hans politiska karriär och hjälpte 
honom att bli kongressledamot redan som 34-åring. 

Men Matt Gaetz planer på att bli högerpopulismens 
John F Kennedy tycks nu krossade. 

Förra veckan avslöjade New York Times att Gaetz är 
misstänkt för federala sexbrott. Han har pekats ut som 
en av de misstänkta i en federal utredning av 
trafficking, prostitution och sex med minderåriga. 

Enligt nyhetsbyrån AP är Gaetz misstänkt för att ha 
haft sex med en 17-årig flicka och ha betalat för hennes 
resor och boende i flera delstater, vilket gör det till ett 
federalt brott. Gaetz ska även ha tagit olagliga droger 
tillsammans med 17-åringen. 

Dessutom startade representanthusets etikkommitté 
på fredagen en egen utredning, om att Gaetz bland 
annat ska ha ”delat opassande videor och bilder inne i 

kammaren, missbrukat identitetshandlingar, använt 
kampanjmedel privat, och/eller accepterat en muta, 
olämplig donation, eller otillåten gåva, i strid med 
representanthusets regler, lagar och andra 
uppförandekoder”. 

Gaetz krishantering har än så länge bara bidragit till 
att förvärra situationen. 

När anklagelserna först uppdagades i New York Times 
dök Gaetz upp som gäst hos Tucker Carlson, en 
högerpopulistisk programledare på Fox News. Gaetz 
tycktes dock gräva en djupare grop åt sig själv genom 
att avslöja detaljer i fallet som inte ens varit offentliga 
tidigare. Strax därpå avgick hans kommunikationschef. 

På fredagen förnekade Gaetz alla anklagelser i ett 
framträdande på ex-president Trumps privata klubb i 
Florida. 

– De ljuger om mig för att jag säger sanningen om 
dem, och jag tänker inte sluta, sade han enligt New 
York Times. 
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Gaetz skyller på ”korruption i justitiedepartementet” 
under Biden, men utredningen om sexbrott påbörjades 
när Trump fortfarande var president. 

New York Times avslöjade dessutom i veckan att Gaetz 
bad Donald Trump om att benådas för eventuella 
framtida anklagelser, när Trump fortfarande var 
president. Trump förnekar dock detta. 

Republikanernas ledarskap verkar inte vilja försvara 
Gaetz. Kevin McCarthy, Republikanernas ledare i 
representanthuset, har sagt att anklagelserna är 
”allvarliga”. 

”Matt Gaetz måste avgå”, skriver Adam Kinzinger, 
republikansk kongressledamot och en av Trumps 
kritiker inom partiet, på Twitter. 

Även om det är många republikaner som vill ärva 
Trumps politiska vision så verkar de inte 
nödvändigtvis ärva hans immunitet mot skandaler. 

Trump själv har enligt rådgivare ombetts hålla tyst om 
anklagelserna mot Gaetz. 

I representanthuset ser det nu ut som att Gaetz blir av 
med sin ledarroll i det juridiska utskottet. 

Han utgör tillsammans med Madison Cawthorn och 
Marjorie Taylor Greene en ny generation av 
republikaner som verkar se Trumps politiska 
framgångar som ett frikort för en otyglad 
högerpopulism. De enas inte främst av någon 
ideologisk vision, utan snarare av övertygelsen om att 
ett slags politiskt trollande är republikanernas framtid. 
De skapar medvetet konflikter och kontroverser genom 
provokationer mot demokrater. 

Det är politiker som formats av sociala medier och Fox 
News högljudda tonläge. Gaetz är precis som Greene, 
Cawthorn och Trump bra på att synas. Han gjorde 18 
framträdanden på Fox News bara under förra 
månaden och enligt kollegor i kongressen har han haft 
planer på en mediekarriär. Under pandemin har han 
varit en av de mest citerade rösterna i opposition mot 
restriktioner och stängda affärsverksamheter. 

Martin Gelin 
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12 Valar påkörda av 
fartyg utanför San 
Francisco 
USA. Fyra döda gråvalar har under de senaste dagarna 
flutit i land utanför San Francisco i Kalifornien, USA. 
Enligt experter har åtminstone två av dem dött när de 
krockat med fartyg. 

– Det är oroande att hitta fyra döda gråvalar bara inom 
loppet av lite mer än en vecka. Det sätter fokus på de 
utmaningar den här arten just nu står inför, säger 
Padraig Duignan på Marine Mammal Center i 
Kalifornien. 

TT-Reuters 

13 Karin Eriksson: 
Makthavarna har 
anledning att känna 
oro efter nytt dödsfall 
Oroligheter skakar Minneapolisområdet efter -
nyheten om ännu en polisinsats med dödlig 
utgång och en svart man som offer. 

Det gör det svårare att utmåla Derek Chauvin – 
polismannen som tryckte knäet mot George 
Floyds hals – som ett enskilt rötägg i 
poliskåren. 

WASHINGTON. Det var på söndagsmiddagen som 
en 20-årig svart man stoppades i en trafikkontroll i 
Minneapolisförorten Brooklyn Center för en förseelse 
– han ska ha haft en luftfräschare som täckte sikten i 
backspegeln. 
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Sedan gick allting snett: polisen upptäckte att 20-
åringen var efterlyst för ett annat brott och försökte 
gripa honom. Mannen satte sig i sin bil och polisen 
öppnade eld. Bilen kraschade mot ett annat fordon. 
Den 20-årige mannen dödförklarades på platsen. Han 
har identifierats som Daunte Wright av modern Katie 
Wright. 

Han dog bara en och en halv mil från domstolen där 
polismannen Derek Chauvin står inför rätta för brott 
som i Sverige kan jämföras med dråp eller grovt 
vållande till annans död efter polisinsatsen mot George 
Floyd i maj i fjol. 

Nu skakas Minneapolisområdet av nya protester. På 
söndagskvällen samlades hundratals personer utanför 
en polisstation i Brooklyn Center för att demonstrera 
mot rasism och polisbrutalitet. Kravallutrustad polis 
försökte skingra folkmassan med tårgas och så kallade 
distraktionsgranater, uppger nyhetsbyrån AFP. Vid 
midnatt lokal tid inkallades soldater från 
nationalgardet och borgmästaren Mike Elliott utlyste 
utegångsförbud. Han lade senare ut en video där han 

beklagade familjens sorg och lovade att myndigheterna 
ska göra allt som står i deras makt för att säkerställa att 
rättvisa skipas. Minnesotas guvernör, demokraten Tim 
Walz, har sagt att han följer situationen noga och att 
han ber för Daunte Wrights familj. 

Makthavarna i Minnesota har all anledning att känna 
oro. George Floyds död i fjol utlöste globala protester. 
Södra Minneapolis utsattes för bränder, skadegörelse 
och plundring – det kommer att ta flera år att få bort 
spåren av förödelsen längs affärsgatan Lake Street. 
Rättegången om Floyds död har blottlagt förödande 
omständigheter om brutaliteten i poliskåren. Under 
den första veckan av rättegången berättade en rad 
vittnen från trottoarkanten om hur de förgäves 
försökte förmå polismannen Derek Chauvin att flytta 
sitt knä från George Floyds hals. 

Under den andra veckan hördes representanter från 
poliskåren, däribland polischefen Medaria Arradondo. 
De konstaterade samfällt att Chauvin bröt mot regel-
verket när han höll Floyd tryckt mot marken i över nio 
minuter. 
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– Det är inte en del av vår utbildning och definitivt inte 
en del av vår etik eller våra värderingar, sa Arrodondo. 

Vittnesmålen uppfattas som ett trendbrott i 
rättegångar mot företrädare för rättsväsendet. Kanske 
har det som kallas ”den blå murens tystnad” brutits för 
gott, kanske har poliskåren inlett uppgörelsen med 
tystnadskulturen runt medlemmar som missbrukar 
makt och begår fel i tjänsten. 

– Jag känner inte till något tidigare fall i en storstad i 
USA där polischefen vittnat – iförd full uniform – mot 
en av sina egna poliser, säger Kobie Flowers, en 
tidigare federal åklagare och människorättsexpert, till 
Washington Post. 

Men de juridiska experterna är ändå tveksamma till 
om målet får bredare konsekvenser. När Chauvin 
utmålas som ett särfall och ett enskilt rötägg, har 
polisen ingen anledning att ta itu med bredare problem 
med attityder inom poliskåren. För Daunte Wrights 
familj och för demonstranterna i Brooklyn Center finns 
inga enstaka händelser – utan en kultur av rasism och 

polisbrutalitet som gång på gång drabbar svarta 
medborgare. 

Karin Eriksson 
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14 Därför har Coca-
Cola plötsligt väckt 
Donald Trumps vrede 
Plötsligt vill Trump bojkotta Coca-Cola. 

Det är de nya vallagarna i Georgia – som gör 
det svårare att rösta – som skapat en spricka -
mellan Trumphögern och läskjätten. 

Bråket är bara det senaste exemplet på hur 
spänningarna växer mellan Republikanerna 
och näringslivet i USA. 

WASHINGTON. Det är ingen hemlighet att Donald 
Trump älskar Coca-Cola. Under åren som president 
hade han en särskild knapp i Ovala rummet för 
leveranser av Diet Coke. 

Men nu har favoritläsken blivit en symbol för sådant 
som den före detta presidenten avskyr – 
Demokraterna och vänstern, och rösträttsreformerna 

som bidrog till att han förlorade valet 2020. Därför 
uppmanar han sina anhängare att bojkotta drycken – 
ihop med produkter från andra bolag som Delta 
Airlines, finansbolaget Citigroup och 
paketdistributionsföretaget UPS. ”Det är dags för 
republikaner och konservativa att slå tillbaka”, skriver 
Trump i ett uttalande. 

Det som väckt hans vrede är företagens synpunkter på 
de nya vallagarna i Georgia. Strax före påsk beslöt den 
republikanska majoriteten i delstaten att inskränka 
möjligheten att förtidsrösta, skärpa kraven på id-kort, 
banta antalet vallokaler och göra det olagligt att bjuda 
väljare som köar på vatten eller snacks. Åtgärderna har 
väckt skarpa reaktioner: den amerikanska basebolligan 
MLB har valt att flytta sommarens All Star Match till 
en annan delstat och närmare 200 företag har ställt sig 
bakom ett uttalande till stöd för rösträtten i USA. 
Ledningarna för stora arbetsgivare som Delta Airlines 
och Coca-Cola riktar kritik mot lagen i likartade 
uttalanden. 
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I lördags deltog över 100 företagsledare i ett digitalt 
möte för att diskutera gemensamma sanktioner, 
rapporterar Washington Post. Det kan bli aktuellt med 
att fördröja investeringar i delstater eller frysa 
kampanjbidrag till politiker som driver igenom de nya 
restriktionerna. 

Republikanerna är upprörda. ”Hycklare”, rasar 
senatorn Marco Rubio från Florida, medan senatorn 
Roger Wicker från Mississippi anklagar Coca-Cola för 
att kapitulera för den ”politiskt korrekta vänstern”. 
Mitch McConnell, minoritetsledare i senaten, har 
uppmanat storföretagen att hålla sig borta från 
politiken. 

– Republikaner dricker också Coca-Cola och vi flyger 
och vi gillar baseboll. Detta irriterar massa 
republikanska fans så in i helvete, hävdar han. 

Kanske levererar Trump det mest pikanta uttalandet. 
”Vi kommer inte att bli ett socialistiskt land”, skriver 
den före detta presidenten – samtidigt som han rasar 
mot storföretagen. 

Man kan väl konstatera att relationen mellan den 
amerikanska högern och näringslivet framstår som 
ganska komplicerad våren 2021. Bråket i Georgia är 
inte det enda exemplet. 

På den konservativa konferensen CPAC i Florida i 
februari attackerade senator Josh Hawley från 
Missouri techjättar som Amazon och Facebook. 

– De vill styra det här landet. Och om vi inte gör något 
så kommer de att göra det, hävdade han. 

Hawley var senatorn som höjde näven i kamp för 
Trump strax före stormningen av Kapitolium. Han 
vägrade godkänna Joe Biden som president när 
kongressen samlades efter upploppet. Nu uppmanar 
han Republikanerna att satsa på en ”ny nationalism”, 
med inspiration från Theodore Roosevelt, som var 
republikansk president i början på 1900-talet och 
motarbetade monopol och karteller. 

– Det är dags att återerövra det arvet och inte bara för 
techjättarna utan för alla de stora multinationella 
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bolag som har sålt ut oss till Kina, som har sålt ut våra 
arbetare, som har sålt ut våra jobb, sa Hawley på 
CPAC. 

Kort därpå försökte senatorn Marco Rubio ställa sig på 
löntagarnas sida i en konflikt vid Amazons lager i 
Alabama. I en debattartikel i USA Today anklagade 
Rubio techjätten för att bedriva ett kulturkrig mot 
arbetarklassens värderingar, samt krossa småföretag 
och böja sig för kinesisk censur. ”Den tiden är förbi då 
näringslivet kunde ta konservativa för givet”, tillade 
han. 

För 20 år sedan hade ett sådant inlägg kanske 
uppfattats som ett försök att förflytta Republikanerna 
mot mitten – ungefär som när Nya moderaterna i 
Sverige lovade att bli det nya arbetarpartiet. Men 
nationalister och populister som Hawley och Rubio 
tycks snarare röra sig ut mot högerkanten med en 
tydligt protektionisk politik. 

Samtidigt har näringslivet i USA rört sig i en annan 
riktning. För tre år sedan myntade New York Times--

kolumnisten Ross Douthat uttrycket woke capital för 
att beskriva hur storföretag började agera mer som 
aktivister genom att ta avstånd från vapenlobbyisterna 
i NRA eller stötta Metoo och Black lives matter. 

Woke är afroamerikansk slang för uppvaknad – den 
som är woke är engagerad i kampen för social rättvisa 
och medveten om rasism och diskriminering. 

I en intervju i New York Magazine i fjol konstaterade 
den demokratiska dataexperten David Shor att 
styrelserummen och ledningskorridorerna i USA 
befolkas av rika och mäktiga personer som är mer 
liberala än någonsin tidigare eller någon annanstans i 
världen. De är även måna om sina varumärken och 
mottagliga för påtryckningar från konsumenter. Det 
var inte konstigt att kaffebolaget Starbucks deltog i 
lördagens företagarkonferens om rösträttsstriden – 
vem har större skäl att lyssna på ”latteliberalerna”? 

För högern har woke capitalism blivit ett skällsord. 
Storbolag utmålas som en tydlig motståndare i 
kulturkriget mellan konservativa och liberaler. Och 
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inga uppfattas mer överdrivet woke än de stora 
techjättarna, som till exempel portat Donald Trump i 
sociala medier efter stormningen av Kapitolium. 

Just nu pågår diskussioner i kongressen om 
möjligheten att begränsa makten för giganter som 
Amazon, Google och Facebook. Demokraten Amy 
Klobuchar som leder senatens antikartellkommitté har 
förhoppningar om att få brett stöd för skarpa 
lagförslag. Det betyder inte att partierna är överens om 
grundproblemet. När Demokraterna varnar för hur hat 
och lögner sprids obehindrat i sociala medier, hävdar 
Republikanerna att konservativa röster censureras av 
sociala medier. Josh Hawley säger att han vill stycka -
giganterna för att de är woke. 

Det återstår att se vart den här konflikten tar vägen. 
Även om konservativa politiker och kapitalister har 
hamnat på olika sidor i kulturkriget, så tycks deras 
allians bestå i synen på ekonomin och kraven på 
ständiga skattesänkningar. Och även om 
Demokraterna får en växande andel av 
kampanjbidragen från näringslivet, går merparten 

fortfarande till republikanska politiker. Politiker som 
Mitch McConnell har haft starka band till affärsvärlden 
i decennier och tagit emot miljontals dollar från 
industrin. 

Och Trump – ja, han byggde trots allt sin politiska 
karriär på att det behövdes en affärsman i Vita huset. I 
läskbojkotten har han också lite svårt att leva som han 
lär. 

Häromdagen dök det upp en bild på Twitter från hans 
kontor på Mar-a-Lago. Där skymtade den 
omisskännliga silhuetten av en Coca-Cola-flaska i glas. 

Karin Eriksson karin.eriksson@dn.se 
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14 Martin Gelin: 
Republikanerna 
importerar idéer från 
den franska 
radikalhögern 
Den amerikanska högerns attacker på närings-
livet har nu spridit sig från radikala 
nationalister till Republikanernas 
partietablissemang.  

Ironiskt nog är många av idéerna importerade 
från Frankrike. 

NEW YORK. Om Donald Trump har en arvtagare i 
den amerikanska högern i dag så är det Fox News 
högerpopulistiska stjärna Tucker Carlson.  

Han har inte bara förvaltat Trumps främlingsfientliga 
retorik, utan även blivit en förgrundsfigur för de 

nationalister som riktar allt hårdare kritik mot 
storföretag och näringsliv. 

Carlson har länge pratat om multinationella företag 
som ett hot mot den amerikanska folksjälen, men 
under de senaste åren har samma retorik hörts från 
tunga republikaner som Tom Cotton och Josh Hawley. 

Om något har varit konsekvent i det republikanska 
partiet på 2000-talet så är det stödet för näringsliv, 
avregleringar och sänkta företagsskatter. Så varför är 
det nu så många republikaner som börjat såga 
amerikanska företag? 

Många av deras idéer har importerats från Frankrikes 
så kallade Nouvelle Droite, den ”nya höger” som växte 
fram i slutet av 1960-talet i reaktion mot 
vänsterliberala förändringar. Rörelsens ledargestalt 
Alain de Benoist formulerade då en svepande kritik 
mot multinationella storföretag som en kulturellt 
utslätande kraft, som tar död på det nationellt unika. 
Om 1968-vänstern skulle kunna verkställa sina 
kulturella visioner så var det genom 
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konsumentsamhället, varnade Benoist. Samma idéer 
förekommer ofta hos författaren Michel Houellebecq, 
vars romaner är fulla av konservativa karaktärer som 
klagar på konsumentsamhällets likformighet. 

Benoists böcker och manifest har länge varit populära 
bland en liten klick av amerikanska nationalister, som 
Steve Bannon och Richard Spencer. Men på senare år 
har idéerna börjat letat sig in i Republikanernas 
etablissemang. 

Den nystartade tankesmedjan Edmund Burke 
Foundation, som kallar sig ”nationalkonservativ”, har 
skapat en brygga mellan den franska radikalhögerns 
intellektuella och kongressens republikaner.  

På tankesmedjans första konferens förra året gästade 
både Josh Hawley och Tucker Carlson och talarna lät 
ofta som karaktärer i en Houellebecq-roman, när de 
rasade mot ”de multinationella storföretagens 
tyranni”. 

– Det största hotet mot vårt sätt att leva kommer inte 
längre från staten utan från den privata sektorn, sade 
Tucker Carlson. 

Radikaliseringen av amerikansk höger under Trump 
har i sin tur skapat en rekyleffekt bland amerikanska 
företag. De försökte tidigare undvika politiska 
konflikter, men Trumps extremism gjorde det omöjligt 
för många av dem att förbli neutrala. Unga 
konsumenter krävde att företagen tog ställning – och 
de lyssnade på sina kunder. 

Att Nike, Delta och Coca-Cola nu protesterar mot 
rasism eller diskriminerande röstlagar beror alltså inte 
på att de plötsligt fått en moralisk ryggrad. Det är 
krassa affärsbeslut. De skulle förlora mer pengar på att 
hålla tyst.  

Men det lockar även fler republikaner till den kritik av 
näringslivet som importerats från Frankrike.  

Än så länge är det klokt att ta Republikanernas utspel 
med en nypa salt. Sannolikheten att partiet kommer 
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fullborda en skilsmässa med storföretagen är liten. 
Republikanernas kärnverksamhet är fortfarande att 
tillfredsställa de företag som finansierar partiet. 

I ett avslöjande ögonblick i veckan riktade partiets 
ledare i senaten, Mitch McConnell, en ”varning till de 
företag som tar politisk ställning”. Strax därpå lade han 
lite nervöst till: ”Men jag talar inte om politiska 
donationer”. 

Martin Gelin 

14 Konflikten om 
Ukraina – Biden vill 
träffa Putin 
Ni måste trappa ned, mullrar Nato och 
Ryssland åt varandra om det militära läget 
runt Ukraina. 

USA:s president Joe Biden har i ett samtal med 
ryske presidenten Vladimir Putin ”uttryckt 
oro” över den ryska militära uppladdningen i 
området, och föreslår ett möte dem emellan i 
ett tredje land. 

”President Biden underströk USA:s orubbliga 
förpliktelse vad gäller Ukrainas suveränitet och 
territoriella integritet”, skriver Vita huset i ett 
uttalande. 

Kreml framhöll å sin sida att Joe Biden framfört 
önskningar om att stormakterna ska kunna 
normalisera sina bilaterala relationer. 
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Den senaste tidens rapporter om ryska 
truppförflyttningar till den ryskannekterade 
Krimhalvön och gränsområdet mot östra Ukraina har 
väckt protester och oro i väst. 

– Ryssland måste stoppa den här militära 
uppbyggnaden, säger Natos generalsekreterare Jens 
Stoltenberg. 

Läget i Ukraina ska nu diskuteras av Natoländerna vid 
ett extrainsatt ministermöte i dag, onsdag. 

TT 

14  11 september – då 
ska USA ha lämnat 
Afghanistan 
USA kommer att kalla hem landets samtliga 
soldater från Afghanistan till den 11 september, 
uppger en medarbetare till president Joe 
Biden. 

Den icke namngivne tjänstemannen, med hög 
befattning, säger att Biden kommer att offentliggöra 
tillbakadragandet. 

Enligt rådgivaren har Biden kommit till slutsatsen att 
USA har möjlighet att genomföra 
trupptillbakadragandet till datumet i höst. Det skulle i 
så fall vara på 20-årsdagen av attackerna mot World 
Trade Center i New York och Pentagon i Washington 
DC. 

Men med utspelet om truppreträtt kommer också en 
varning riktad till talibanerna om ”kraftfullt svar” på 
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eventuella attacker. Därmed kommer USA att ha kvar 
trupper i Afghanistan efter den slutpunkt, den 1 maj, 
som förre presidenten Donald Trump bestämt. USA 
har omkring 3 000 soldater i Afghanistan. 

TT AFP 
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04 Låt aldrig Kina 
dölja förtrycket i 
Xinjiang 
Man kan döma en regim efter hur den låter sig 
granskas av fria medier. Nu har BBC:s korrespondent 
John Sudworth jagats ut ur Kina. Efter nio år av 
reportage fruktar han för sin säkerhet och kommer 
numera att bevaka landet från dess demokratiska 
granne, Taiwan. 

”Den senaste månaden har det skett en allt intensivare 
propagandakampanj mot BBC och mig”, säger 
Sudworth. ”Det har varit juridiska hot och ökande 
försök att förhindra och trakassera oss var vi än 
filmade. Vi tolererade det länge, men nu flyttar vi.” 

Som den svenska sajten Kinamedia skriver är flytten 
en del av en trend. De kinesiska myndigheterna släcker 
systematiskt ner alla lyktor som kastar ljus över 
förtrycket. I höstas tvingades till exempel de två sista 

australiensiska journalisterna fly sedan de hotats med 
polisförhör med hänvisning till ”nationell säkerhet”. 

”Jag fruktade att de skulle låta mig försvinna”, skrev en 
av dem, Michael Smith, när han var i säkerhet. Det är 
ingen överdrift. Enligt organisationen Reportrar utan 
gränser är fler än 100 kinesiska journalister och 
bloggare fängslade under omständigheter som innebär 
ett hot mot deras liv. 

Samtidigt som regimen ger sig på det fria ordet inne i 
Kina gör den också vad den kan för att påverka vad 
som sägs utomlands. Just Reportrar utan gränser 
släppte nyligen en rapport, ”Kinas globala 
mediestrategi”, som visar hur svenska journalister, 
forskare, politiker och opinionsbildare utsätts för 
kinesiska påverkanskampanjer. 

En nyckelspelare är ambassadören Gui Congyou. 
Sedan han utsågs har det skett en ”markant ökning” av 
påverkansförsöken. Det mest kända är hans raseri mot 
SVT-satiren ”Svenska nyheter” hösten 2018, men 
ambassadören har kallats upp till utrikes-
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departementet fler än 40 gånger på grund av angrepp 
på svenska medier. 

På det viset är han en perfekt representant för den 
kinesiska diktaturen. Han påminner oss regelbundet 
om dess koleriska förakt för yttrandefrihet, öppenhet 
och sanning. 

Hoten mot BBC:s John Sudworth kommer efter att han 
vunnit priser för sina avslöjanden från regionen 
Xinjiang, där hundratusentals uigurer och folk från 
andra minoriteter bland annat tvingas till slavarbete på 
bomullsfälten. 

Samma försvarsmekanism hos regimen som jagade ut 
Sudworth ur landet ligger bakom den kinesiska 
bojkotten av företag som H&M. Den fria världen ska 
inte få veta något om slaveriet, och dess företag ska 
inte kunna avstå från slavarbetets bomullsprodukter. 

Men allt slår tillbaka mot Kinas diktatur. 

Gång på gång avslöjar den sig. 

Erik Helmerson 

erik.helmerson@dn.se 

04 Sju personer döda 
av blodproppar i 
Storbritannien 
Sju av de 30 personer i Storbritannien som har 
drabbats av blodproppar i samband med 
vaccinering med Astra Zenecas vaccin har 
avlidit. Det uppger den brittiska myndigheten 
MRSA. Liknande fall utreds i flera andra 
länder. 

Trots dödsfallen är rådet att fortsätta använda 
vaccinet. 

De senaste veckorna har flera länder rapporterat om 
personer som fått en omfattande trombos 
(blodproppsbildning) i kombination med lågt antal 
blodplättar efter vaccinering med Astra Zenecas 
vaccin. I flera fall har det lett till att patienten har 
avlidit, hittills rör det sig om ett 20-tal avlidna. 
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Den ovanliga koagulationsrubbningen har identifierats 
hos 30 personer som fått Astra Zenecas covidvaccin, 
meddelade det brittiska läkemedelsverket MHRA på 
fredagen. Nu har sju av dem dött, rapporterar AFP. 

Trots det är rådet från Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency, MHRA, att fortsätta med 
vaccineringen. Antalet fall ska jämföras med att 
närmare 18 miljoner personer i Storbritannien har fått 
Astra Zenecas vaccin hittills. Risken för att drabbas av 
en allvarlig biverkning anses därför vara mycket låg, 
enligt myndigheten. 

– Antalet och typen av misstänkta biverkningar som 
hittills rapporterats är inte ovanligt jämfört med andra 
typer av rutinmässigt använda vacciner, säger MHRA i 
ett uttalande. 

Även i Australien har regeringen beslutat att fortsätta 
med vaccineringarna, rapporterar Reuters. Där utreds 
ett möjligt orsakssamband mellan Astra Zeneca-
vaccinet och en 44-årig man i Melbourne som 

drabbades av svårartade blodproppar bara dagar efter 
att han fått en dos. 

– Vi har inte rekommenderats att stoppa den pågående 
vaccineringen med Astra Zeneca, sade regeringens 
medicinska topprådgivare Michael Kidd på en tv-sänd 
presskonferens. 

Samtidigt tillade Kidd att blodproppsfallet ”sannolikt” 
var relaterat till vaccinet. Men risken för allvarliga 
biverkningar bedöms fortsatt som ytterst ovanliga och 
nyttan med vaccinet vida överskrider dessa. 

Flera europeiska länder har stoppat Astra Zenecas 
vaccin tills vidare eller slutat att ge det till yngre 
personer i avvaktan på Europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA:s utlåtande som väntas 
komma i veckan. 

Senast i raden är Nederländerna som på fredagen 
stoppade vaccinet för personer under 60 år, sedan en 
kvinna dött efter att ha tagit en dos. 
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Preliminär data från EMA:s granskning av fallen visar 
att risken för blodproppar efter vaccinet potentiellt är 
en på 100 000, skriver AFP. 

I Sverige är rekommendationen att Astra Zenecas 
vaccin endast ska användas på personer 65 år eller 
äldre, eftersom man än så länge inte sett några 
biverkningar i denna åldersgrupp. 

Katarina Lagerwall katarina.lagerwall@dn.se 

04 Byggchef efterlyst 
efter tågolyckan 
TAIWAN. Efter den svåra tågolyckan i Taiwan har 
åklagare utfärdat en arresteringsorder för en platschef 
på ett bygge – varifrån det arbetsfordon kom som 
orsakade olyckan. 

Minst 50 människor omkom i tågolyckan, som är en av 
de värsta någonsin i landet. 

Fordonet stod parkerat när det kom i rullning och 
hamnade på rälsen och kördes på av 
höghastighetståget. Platschefen misstänks för att inte 
ha säkrat att handbromsen var åtdragen. 

Snabbtåget var på väg söderut längs Taiwans östkust 
när arbetsfordonet dök upp på rälsen. När tåget rände 
in i fordonet spårade vagnar ur, och en del av dem 
fastnade i en tunnel i anslutning till olycksplatsen. 

Det innebar att räddningspersonal hade svårt att nå 
vissa vagnar. Räddningsarbetet drog ut på tiden, men 
på kvällen lokal tid hade alla passagerare kunnat 
bärgas ur de demolerade vagnarna. TT-Reuters 
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04 Nya anklagelser om 
korruption mot tysk 
toppolitiker 
Bayerns förra justitieminister, CSU-politikern 
Alfred Sauter, lämnade alla politisk uppdrag 
efter att han för snart två veckor sedan 
anklagades för att ha tagit emot mutor på 1,2 
miljoner euro i samband med en upphandling 
av munskydd. 

Nu avslöjar Süddeutsche Zeitung att ytterligare 
300 000 euro, från ett bolag som tillverkar 
snabbtester för covid-19, har hamnat på 
Sauters konto. 

Vid sidan av anklagelserna om korruptionsbrott 
utreder åklagare om Sauter på ett otillbörligt sätt 
sammanblandat sina roller som folkvald och som 
advokat. Pengarna från snabbtesttillverkaren ska han 
ha fått i advokatarvode samtidigt som han i egenskap 

av parlamentsledamot skickat vädjande brev till 
partikamraten och Bayerns president Markus Söder 
om att godkänna snabbtestet. 

CSU är regeringspartiet CDU:s regionala systerparti 
och bägge har under pandemin skakats av flera 
liknande korruptionshistorier. Exempelvis har tidigare 
förbundsdagsledamoten Nikolas Löbel visat sig ha 
mäklat en munskyddsaffär som han ska ha tjänat över 
2,5 miljoner skattekronor på. Löbel har lämnat såväl 
förbundsdagen som sitt ordförandeskap för CDU i 
hemstaden Mannheim. 

Vidare har CSU:s förbundsdagsledamot Georg 
Nüsslein har anklagats för att ha tagit emot närmare 7 
miljoner kronor i mutor för att ha möjliggjort andra 
offentliga upphandlingar av munskydd. Nüsslein har 
trots sitt förnekande lämnat sin parlamentsplats och 
efter razzior på 13 olika platser i såväl Tyskland som 
Liechtenstein är han i fokus för en förundersökning 
ledd av åklagare i München. 
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Bland de andra utpekade i mutskandalerna finns också 
CDU-politikerna Mark Hauptmann och Niels Korte. 
Nyligen har Hauptmann lämnat sin plats i 
förbundsdagen och Korte har återkallat sin kandidatur 
i höstens nationella val. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

04 Grekland övar 
militärt med Tunisien 
MEDELHAVET. Grekland och Tunisien förenas i en 
gemensam militärövning på Medelhavet. Länderna vill 
förbättra kampen mot illegala aktiviteter. 

– Denna övning söker utveckla samarbetet mellan 
Tunisien och Grekland i kampen mot alla faror till 
havs, vilket inkluderar illegal migration och smuggling, 
säger det tunisiska försvarsdepartementets talesperson 
Muhammad Zekri. 

Maritim övervakning och räddningsinsatser ingår i 
utvecklingssamarbetet mellan de två havsnationerna. 

TT-AFP 
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04 Massiva protester 
mot lag mot protester 
STORBRITANNIEN. Tusentals britter deltog på 
lördagen i demonstrationer mot en ny lag som ska ge 
polis större befogenheter att stoppa protester. I 
London utbröt bråk mellan demonstranter och polis. 

Lagförslaget innefattar även en högsta ljudnivå och 
tidsbegränsningar för demonstrationer. Kritiker anser 
att lagen kan användas för att stoppa 
meningsmotståndare. 

Demonstrationer har varit förbjudna under en stor del 
av pandemin. Restriktionerna lättades nyligen. 

TT-Reuters 

04 Två döda i 
skottlossning 
FINLAND. Två personer dog och en skadades 
allvarligt när skottlossning utbröt i Perno i Åbo i 
sydvästra Finland under natten mot lördagen. Polisen 
utreder händelsen som två mord och ett mordförsök. 
En misstänkt gärningsman har gripits, en man i 30-
årsåldern. 

TT-SPT 
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04    740 
miljoner kronor går notan på för att ha hållit 
covidsmittan borta från Vladimir Putin, rapporterar 
BBC:s ryska redaktion. Ett helt system av 
karantänvistelser har använts för alla som kommer 
nära den ryske presidenten. Det handlar bland annat 
som vårdpersonal, piloter och städerskor. 

Framför allt är det personal som varit med på flygresor 
med Putin, premiärminister Misjustin och andra 
toppolitiker som fått sitta i karantän, vissa av dem i 
flera veckor före flygningarna. 

TT 

04 Unga dog i 
självmordsdåd 
SOMALIA. Minst fem ungdomar, varav ett barn, dog 
då en självmordsbombare slog till mot en tebutik i 
Somalias huvudstad Mogadishu, uppger polisen. Ingen 
grupp har tagit på sig dådet, men extremiströrelsen al-
Shabaab agerar regelbundet i landet. 

TT-Reuters 
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04 Ett grässtrå i örat 
och andra vanor hos 
djuren 
Till och med hos fiskar och insekter finns 
kultur och traditioner som förs vidare från 
generation till generation. Sådant är viktigt att 
ta hänsyn till i arbetet med att rädda 
utrotningshotade arter, menar forskare. 

Traditioner och kultur kan vara att sätta färgade 
fjädrar i påskriset, äta målade ägg och låta barnen klä 
ut sig till påskkärringar. Men det kan också vara att 
sticka in ett grässtrå i örat.  

Det började schimpansen Julie i ett naturreservat i 
Zambia att göra. Forskare upptäckte det första gången 
2010. Snart märkte de också hur flera i flocken tog 
efter och härmade henne, och till slut gick åtta av tolv 
apor i gruppen omkring med grässtrån i örat. 
Åtminstone två av dem fortsatte med detta även sedan 

Julie hade dött. Det finns tre schimpansflockar till i 
reservatet, men hos dem såg forskarna bara en apa 
stoppa ett grässtrå i örat en enda gång. Så beteendet 
stannade inom Julies grupp. 

– Jag älskar det exemplet, säger Andrew Whiten, 
professor emeritus i evolutions- och 
utvecklingspsykologi vid Saint Andrews- universitetet i 
Skottland. 

Länge var den allmänna uppfattningen att kultur är 
något uteslutande mänskligt. Men i veckans nummer 
av tidskriften Science skriver Andrew Whiten en 
sammanfattning av 70 års forskning om hur kultur 
också finns bland många andra djurarter. Kultur 
definierar han som allt som vi lär oss av varandra, och 
som blir till traditioner som även kan föras vidare från 
generation till generation.  

– Under de senaste 20 åren har den här forskningen 
exploderat och expanderat. Nu ser vi att kultur är 
utbredd i djurriket, för många olika arter och för 
nästan alla tänkbara beteenden, säger han. 
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Ett av de tidigaste exemplen i forskningen var en ung 
japansk makakhona på ön Kojima. I början av 1950-
talet började hon tvätta av sin sötpotatis i havet eller i 
en bäck innan hon åt upp den. Snart började de andra 
honorna i gruppen att göra likadant, och sedan spred 
sig seden till hela gruppen, och även till andra grupper 
av apor.  

– Det var en första indikation. Men de japanska 
primatologerna vågade inte kalla det för kultur. De 
kallade det för för-kultur, säger Andrew Whiten.  

Det blev också tydligt att sångfåglar lär sig hur de ska 
sjunga av varandra, och att det därför finns olika 
dialekter av fågelsång i olika områden. Ett annat känt 
exempel är blåmesarna i England, som på 1920-talet 
lärde sig att riva upp folielocket på mjölkflaskor för att 
komma åt den goda grädden där inne. Beteendet 
började på en eller två platser i landet, och spred sig 
sedan under flera decennier över större och större 
områden. 

– Det var några av de första tecknen på att djur lär sig 
genom att titta eller lyssna på andra, och att beteenden 
kan sprida sig från individ till individ, säger Andrew 
Whiten. 

I slutet av 1990-talet skrev han och hans medarbetare 
en artikel om olika typer av beteenden och vanor hos 
schimpanser.  

– Vi sammanfattade den samlade forskningen, och 
kom fram till att schimpanser har så många som 39 
traditioner i olika grupper, säger han. 

Då avsåg de inte enskilda beteenden som en variant av 
fågelsång eller ett sätt att hantera maten, utan mer 
komplexa traditioner. 

– Varje uppsättning av traditioner, eller kultur som vi 
kan kalla det nu, var unik. Det är ju så vi pratar om 
kultur hos människor. Om vi jämför svensk kultur med 
brittisk kultur så menar vi hur människor 
kommunicerar, hur de klär sig, vilken arkitektur de har 
och så vidare, och så vidare, säger Andrew Whiten.  
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På samma sätt är det hos schimpanserna. 

– Men på den tiden var det fortfarande ganska 
kontroversiellt att prata om kultur bland djur. Många 
antropologer var till exempel ovilliga att erkänna att 
kultur, som man hade ansett vara unikt mänskligt, 
kunde existera hos andra arter. 

Sedan dess har det gjorts många väl kontrollerade och 
övertygande studier som visar att djur lär sig av 
varandra och att kunskap och traditioner förs vidare 
mellan individer och generationer. 

– I forskarvärlden i etologi generellt skulle jag vilja 
säga att det här absolut inte är kontroversiellt, säger 
Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings 
universitet. 

Att lära sig beteenden av andra förekommer inte bara 
hos högre däggdjur och fåglar, utan även hos fiskar och 
till och med insekter. Fiskar som lever i korallrev lär 
sig till exempel av varandra vilka vägar de ska simma 
mellan olika platser. Forskare har också visat att 

humlor kan lära sig nya sätt att hitta mat av andra 
humlor, och att de i sin tur för kunskapen vidare till 
andra.  

I ett försök på bananflugor färgade en grupp franska 
forskare hanar antingen rosa eller gröna. Honor som 
fick titta på när en grönfärgad hane parade sig med en 
annan hona kom sedan själva att hellre välja en grön 
än en rosa hane att para sig med. 

– De väljer den gröna, för det är vad de har sett: att 
andra tjejer föredrar gröna hanar, säger Andrew 
Whiten.  

Andrew Whiten menar att det är mycket viktigt att 
även ta hänsyn till kulturen och traditionerna i arbetet 
med att bevara hotade djurarter. Olika grupper av 
samma djurart kan behöva olika typer av stöd, 
beroende på hur de lever. Det kan också bli mycket 
svårt för djur som levt i fångenskap att klara sig i 
frihet, om de aldrig har fått lära sig hur de ska göra. 
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Han är också noga med att betona att det förstås är 
stor skillnad mellan människor och andra djur. 

– Vi hävdar inte att det inte skulle vara någon skillnad 
på djurens kultur och mänsklig kultur, och det tror jag 
inte heller att någon på allvar gör. Det finns 
uppenbarligen enorma skillnader. Inte minst i hur 
många vi är. Vi är miljarder, och finns över hela 
världen. Schimpanserna, däremot, är bara några 
hundra tusen nu, och de håller gradvis på att utrotas av 
vår art. Jag antar att man skulle kunna säga att det är 
på grund av vår kulturella överlägsenhet. 

Forskare har både studerat beteenden som de själva 
har tänkt ut, som med de färgade bananflugehanarna, 
och vanor som enskilda djur har börjat med. Bland 
schimpanserna i Zambia var det först Julies egen son 
som började härma hennes sätt att stoppa grässtrån i 
örat. Därefter tog hennes närmaste vänner upp vanan, 
och sedan spred sig modet till resten av flocken. Julies 
ställning i hierarkin behöver inte ha så mycket att göra 
med att de andra tog efter, enligt Andrew Whiten. 

– Hon behöver inte nödvändigtvis ha varit en hona av 
hög rang i flocken. Hon var bara en hona som började 
göra det här, och de andra verkade tycka att det var 
snyggt. Det blev en cool sak att göra, bara, säger han. 

Att modet är så konstigt och godtyckligt är det verkligt 
intressanta, menar han. 

– Det kan vi ju känna igen från vår egen art. Folk, inte 
minst tonåringar, känner att de måste göra vissa saker 
bara för att alla andra gör så. 

Maria Gunther 

maria.gunther@dn.se 
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04 Karin Bojs: Man 
kan bli människa utan 
att äta fisk 
De som söker efter ”ursprungligt” mänskligt 
beteende intresserar sig ofta för Kalahari i 
sydvästra Afrika. Nu har forskare hittat tidiga 
belägg just där för vår övergång till moderna 
människor. 

I nästan varenda religion finns en skapelseberättelse – 
en historia om hur vi människor blev till människor. 

Det är också en av vetenskapens största 
frågeställningar. Och till skillnad från religionernas 
mera statiska bilder uppdateras den vetenskapliga 
versionen av mänsklighetens ursprung i takt med att 
ny kunskap tillkommer. 

De senaste årens rön, både från fossila fynd och ny 
dna-teknik, tyder på att vår art Homo sapiens 
utvecklades steg för steg. Redan för 300 000 år sedan 

fanns människor som anatomiskt var mycket lika oss i 
nuvarande Marocko.  

Med start för drygt 100 000 år sedan börjar det dyka 
upp vissa tecken på vad forskare kallar ”symboliskt 
beteende”. Det anses vara ett avgörande steg i vår 
utveckling, när vi började dela en gemensam berättelse 
med varandra, ägna oss åt dekorativ konst, bära 
snygga smycken, sminka oss, spela musik, dansa ... 

Det där med dansen och den gemensamma berättelsen 
är ju svårt att hitta handfasta arkeologiska belägg för. 
Men tidiga smycken, färgpigment och dekorationer på 
stenar och strutsägg har hittats på flera ställen i 
Sydafrika. 

Mest känd är utgrävningsplatsen Blombos, och de 
äldsta fynden är daterade till lite över 100 000 år. 

Gemensamt för alla ställen där det hittills har hittats 
mycket tidiga tecken på symboliskt beteende är att de 
har varit belägna vid kusten. Detta faktum har gett 
upphov till den så kallade fiskhypotesen – att ett 
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avgörande språng i människans utveckling inträffade 
när vi började äta fisk och skaldjur. Då skulle vi ha fått 
i oss en massa nyttiga fettsyror, varpå våra hjärnor 
plötsligt skulle ha blivit mycket mer kapabla. 

I veckans nummer av Nature presenteras rön som talar 
emot fiskhypotesen. En internationell forskargrupp 
med Jayne Wilkins som förstaförfattare presenterar 
fynd från Kalahariöknen: stenverktyg, brända 
strutsägg och framför allt en samling mycket snygga 
kristaller av kalkspat. Kristallerna verkar samlade för 
ungefär 105 000 år sedan, enligt dateringen. 

Visserligen var Kalahari mycket fuktigare och grönare 
vid denna tid. Men det var sextio mil från boplatsen till 
närmaste kust, så skaldjur och saltvattensfiskar kan 
knappast ha ingått i människors diet.  

Många antropologer och journalister har besökt 
Kalahariöknen för att studera människor från 
sanfolket som in i nutid har levt som jägare och 
samlare. 

Den svenske journalisten Lasse Berg har till exempel 
skrivit boken ”Gryning över Kalahari” och gjort en 
dokumentärfilm, som bland annat visar traditionell 
dans och sång runt elden. 

Daniel Lieberman, paleoantropolog vid Harvard 
university, har intresserat sig för så kallad 
uthållighetsjakt, där människor från sanfolket sprang 
ikapp sina bytesdjur. 

Lingvisten Wilhelm Bleek och hans svägerska Lucy 
Lloyd skrev på 1800-talet om sanfolkets språk och 
muntliga traditioner. 

Det är fascinerande material, men man ska akta sig för 
att dra alltför raka linjer från Homo sapiens i 
mänsklighetens gryning till 1800- och 1900-talens 
sanfolk. 

Folkgruppen san är, precis som alla vi andra 
människor på jorden, ett resultat av blandningar och 
folkvandringar. 
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Dna-analyser från senare år visar att sanfolket 
blandades upp med tidiga bönder och herdar från 
Mellanöstern redan för åtskilliga tusen år sedan. De 
har alltså inte levt i alla tider i något jungfruligt jägar- 
och samlartillstånd, oanfrätta av jordbrukets 
förbannelser, som man ibland kan få intryck av. 

Icke desto mindre är det en stor nyhet att modernt och 
symboliskt beteende, såsom att samla stenar bara för 
att de är snygga, förekom just i Kalahariöknens inland 
vid tiden för mänsklighetens gryning. En ny och viktig 
pusselbit i vår vetenskapliga skapelseberättelse. 

Karin Bojs 

vetenskap@dn.se 

04 Björn Wiman: I 
påsk får judarna bära 
keps över kippan 
Längst ner i dödsrikets nedersta krets vistas han, 
världshistoriens störste förrädare. I Dantes 700-
årsfirande helvete får han finna sig i att evigt tuggas av 
djävulens käftar, tillsammans med kejsarmördarna 
Brutus och Cassius. 

Vilket var det brott som renderade detta hiskeliga 
straff? Jo, att han under ett olycksaligt påskfirande 
fullgjorde sin statistroll i ett drama skrivet av högre 
makt. Judas fick därmed förkroppsliga förräderiet och 
blev den symbol som behövdes när det skulle skapas en 
ny, distinkt identitet åt kristendomen. Judarna blev 
”de andra” som de kristna definierade sig själva mot – 
och Judas inkarnationen av sambandet mellan 
judendom och förräderi. 

128



Ett av sina mest barbariska uttryck får denna 
idétradition runt den kristna påsken, då myten om 
”Kristusmördarna” återigen aktualiseras i 
passionsdramer, processioner och andra ritualer på 
många platser i världen. Häromåret spreds 
nyhetsbilder på hur barn och vuxna i den polska staden 
Pruchnik släpade en ”judedocka” som symboliserade 
Judas Iskariot genom gatorna, för att sedan under 
rituella former puckla på och bränna upp den – allt 
under allmänt jubel. 

I Sverige bränner vi inga dockor. Men de uråldriga 
fördomarna och fientligheten mot judarna finns här 
likväl. I tv-serien ”Tunna blå linjen” trakasseras en 
judisk butiksägare på ett sätt som påminner om 
verkligheten i dagens Malmö. Journalisten Anna Freys 
nyligen sända radiodokumentär ”Rädslan jag ärvde” 
handlar om den kvarvarande skräcken för att 
katastrofen ska upprepa sig och Helena Trus berättar i 
ett reportage i Expressen om hur Umeås judar tystas 
och utsätts för hot. Läget för många svenska judar 
sammanfattas bäst av en rubrik i tidskriften Judisk 

Krönika: ”Davidsstjärnan under tröjan och kepsen över 
kippan.” 

För några veckor sedan kom rapporten 
”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och 
utanförskap”, som handlar om antisemitism och 
villkoren för judiskt liv i Malmös skolor. Författaren 
Mirjam Katzin, Malmö stads samordnare mot 
antisemitism, beskriver en otrygg och ängslig tillvaro, 
där ”i princip alla intervjuade elever” någon gång har 
varit med om verbala eller fysiska angrepp av något 
slag. Tillmälen som ”Snåla jude! Jag ska gasa dig!” hör 
till vardagen för dessa barn, som även får stå ut med 
hur klasskamrater ”heilar”, ritar hakkors och skämtar 
om Förintelsen utan att någon säger ifrån.  

Det är gripande att ta del av dessa berättelser om hur 
de uråldriga konspirationsteorierna utövar sin 
svartkonst mitt i det moderna Sverige. Likt 
seismografer kan judiska barn i Malmö avläsa hur den 
politiska utvecklingen i Mellanöstern påverkar 
dagskonjunkturen för hur deras klasskamrater 
behandlar dem i lunchkön till skomatsalen. 
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Vad var det vi sa! utropar nu många som får sina 
fördomar bekräftade om att antisemitismen i dagens 
Sverige är en ”importerad” företeelse som endast 
existerar i grupper med bakgrund i Mellanöstern. 
Mirjam Katzins rapport bekräftar att den 
antisemitismen verkligen är ett stort och allvarligt 
problem – men också att lösningen inte är en 
ytterligare demonisering av dessa grupper. Det är inte 
den muslimska religiösa tillhörigheten som är central, 
poängterar hon. Snarare handlar det om att många 
med bakgrund i Mellanöstern – felaktigt och 
omotiverat – kopplar samman svenska judar med de 
politiska konflikterna mellan Israel och Palestina. 

En av de stora förtjänsterna med Mirjam Katzins 
rapport är att den visar hur majoritetssamhällets 
fördomar mot olika minoriteter förstärker fördomar 
och fientlighet även inom och mellan dessa grupper. 
Många av de elever som hyser antisemitiska 
uppfattningar har också själva upplevt rasism av olika 
slag, genom diskriminering och rasprofilering. Ett sätt 
för dem att hantera detta stigma blir att placera det hos 

någon annan – i detta fall judarna. ”Resultatet blir ett 
delat utanförskap, där man så att säga tävlar om att 
sätta dit den andra”, skriver Mirjam Katzin.  

Och medan denna fördomsförflyttning pågår kan 
majoritetssamhällets medlemmar – ”svenskarna” – 
belåtet slå sig för bröstet och avskriva alla misstankar 
om rasism och antisemitism hos sig själva. ”Vi” är inte 
antisemiter, det är ”de andra” som är det. 

Detta hänger i sin tur samman med det som 
socialpsykologen Lars Dencik har kallat för den 
svenska ”upplysningsantisemitismen”. Dencik menar 
att den långt gångna sekulariseringen och 
individualiseringen har skapat en politisk kultur där all 
form av religion utanför den protestantiska normen ses 
som någonting avvikande och stämplas som 
”ociviliserat”. Detta drabbar även judar. ”Antisemitism 
är inte bara någonting som existerar i 
extremistmiljöer, utan den ligger djupt rotad i breda 
befolkningslager, och skär genom olika politiska 
ståndpunkter”, säger forskaren Hannah Pollack 
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Sarnecki som häromåret var med och skrev Brås 
rapport om antisemitiska hatbrott i Sverige.   

Påsken och pesach – som kristna och judar firar 
samtidigt fast av olika anledningar – kan vara ett 
lämpligt tillfälle att reflektera över dessa samband. 
Mirjam Katzin understryker att arbetet mot 
antisemitismen också måste vara ett arbete för att 
stärka den judiska identiteten. Många elever i hennes 
undersökning vittnar om hur den svenska skolans 
undervisning kring judisk kultur antingen handlar om 
Förintelsen eller om ortodoxa judar, vilket skapar en 
förvriden och stereotypiserad bild av judiskt liv. ”Om 
man kollar i böckerna så snackar de om ortodoxa judar 
i Jerusalem och jag bara ’okej, LOL!’ Nej, jag känner 
faktiskt inte igen mig!”, säger en judisk pojke i 
rapporten. ”Genom att stärka judars möjlighet att 
positivt identifiera sig med sin judiska kultur och 
tillhörighet, förminskas också antisemitismens 
verkningar”, skriver Mirjam Katzin. 

Kanske är det den viktigaste slutsatsen som går att dra 
från rapporten. Att vi behöver bejaka religionens och 

den kulturella mångfaldens roll i människors liv, 
snarare än att låtsas att denna dimension inte 
existerar. Rabbinen Moshe-David HaCohen, en av dem 
som har drivit den judisk-muslimska 
dialogorganisationen Amanah i Malmö, har formulerat 
det fint: Bara för att vi som har olika tro anser att den 
andre kommer att hamna i helvetet i livet efter detta, 
behöver vi inte göra det här livet till ett helvete. 

Björn Wiman 

bjorn.wiman@dn.se 
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04 I ”Dekalogen” satte 
Kieslowski ljuset på 
människans eviga 
brottning med rätt och 
fel 
Krzysztof Kieslowski iscensatte de tio 
budorden i 80-talets turbulenta Polen. Under 
våren skulle ”Dekalogen” ha satts upp på 
Göteborgs stadsteater. I centrum står gamla 
och nya myter, moraliska dilemman och etiska 
problem. Peter Jansson återvänder till en 
modern filmklassiker.  

När Göteborgs stadsteater avser att iscensätta 
Krzysztof Kieslowskis mästerverk 
”Dekalogen” (Dekalog) i teaterform är det en händelse 
som kan få stor konstnärlig betydelse. Ingmar 
Bergman betraktade den polske filmskaparens 
filmatisering av tio Guds bud som ett av de fem 

filmverk i samtiden han tagit starkast intryck av. Även 
om projektet på grund av pandemin skjutits på 
framtiden tål denna satsning att påminna om. 

”Dekalogen” har tidigare förvandlats till teater. Den 
aktuella iscensättningen tar utgångspunkt i den 
bearbetning som John von Düffel, Stefanie Carp och 
regissören Karin Henkel utförde vid Schauspielhaus i 
Zürich (Schiffbau/Halle) som hade premiär hösten 
2015.  

Göteborgs stadsteater ska förvandla filmserien till ”ett 
gränsöverskridande verk” som rör sig mellan ”det 
storslaget visuella och hudlöst nära”. Avsikten är att 
sträcka sig bortom en livlös hågkomst av enskild 
konstnärs testamente. Regissörerna Birte Niederhaus 
och Ragnar Wei förklarar själva: ”På vilka värderingar 
och förbud grundar sig vårt samhälle? I vilka 
motsättningar och etiska val kan människan hamna 
när hon följer eller inte följer dem? Kieslowskis 
filmepos speglar sig väl i vår tid.” 
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Tanken att skänka tio Guds bud en filmisk innebörd 
sprang fram ur upplevelsen av en värld i kaos och 
oordning. Kieslowski igenkände under 1980-talet – i 
Polen men även i Västeuropa och Amerika – en allmän 
känsla av hopplöshet och osäkerhet, han såg 
”människor som inte visste varför de levde” och anade 
bakom förbindliga leenden en ömsesidig likgiltighet. I 
vad han uppfattade som den ”stora oredans tid”, med 
värderingar i upplösning, undrade filmkonstnären 
vilken betydelse budorden hade hos dåtidens 
människor.  

”Dekalogen” utgör Kieslowskis sista stora 
filmproduktion innan han efter murens fall 1989 
lämnar Polen för att i Frankrike skapa de utländska 
samproduktionerna ”Veronikas dubbelliv” (1991) och 
”Trikoloren” (1993-1994). I en av berättelserna kämpar 
en man för sitt liv i en sjukhussäng. På nattduksbordet 
står ett glas saft. I en lång sekvens följer vi ett stackars 
hjälplöst bi som hamnat i vätskan. Sakta men envetet 
kryper det upp längs en sked. En lika enkel som genial 
bild av en människas kamp mot sin cancer.  

Den svårt sjuke mannens hustru, Dorota Geller, en 
orolig kvinnlig violinist, har upptäckt att hon är gravid 
med en annan man och nu står hon inför ett moraliskt 
dilemma: om hon gör abort bryter hon mot den polska 
katolicismens stränga bud; om hon behåller barnet 
sätter hon sin äkta make Andrzej, om han överlever, 
och henne i en svår äktenskaplig situation. Hon 
bestämmer sig till slut för att lämna sin älskare och i 
lojalitet med maken avbryta graviditeten. Precis innan 
aborten träffar hon emellertid en läkare, som hon 
tidigare haft, och han avråder henne från denna 
handling. Han försäkrar att hennes man kommer att 
dö. Han rentav svär på detta.  

Kieslowski, som genomgående vill skildra denna typ av 
”livsförvecklingar”, förtätar i den scenen vad som 
händer när olika moraliska principer står mot 
varandra. Har Dorota större moraliska förpliktelser 
mot sin man än mot barnet hon bär på? Har läkaren 
rätt att i livets och Guds namn vittna falskt om saker 
han inte med säkerhet kan veta?  
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Historien är en av tio entimmes tv-filmer i ”Dekalogen” 
(varav två även spelades in i långfilmsformat, ”En liten 
film om konsten att döda” och ”En liten film om 
kärlek”). I dem kastas vi ut i ett stort bostadsområde i 
Warszawa, fyllt med gråa och dystra betonghus. Här 
bor en relativt välbeställd medelklass som inte lider 
någon materiell nöd. Tyngda av själsliga och moraliska 
problem har människorna hamnat i svåra men inte 
märkvärdiga situationer där de tvingas göra val med 
stora konsekvenser, val som gör dem och andra illa –
 en konkret vardagsverklighet: ”Som i en vanlig tv-serie 
ville jag skapa en värld som tittarna snart känner igen 
sig i … berätta historier som är gemensamma för oss 
alla: om lycka och olycka, om det som gör det 
betydelselöst om publiken består av kommunister eller 
fascister. Alla människor känner samma sorg inför att 
dö, alla människor söker kärleken, och alla människor 
känner smärta om man trampar dem på tårna.” 

I den kraftmätning som äger rum mellan 
protagonisternas moraliska medvetenhet och deras 
begär, ville Kieslowski och manusförfattaren Krzysztof 

Piesiewicz gestalta de svåra moraliska val människor 
stundom ställs inför, och motivera oss att reflektera 
över frågor om rätt och fel. ”Dekalogen” ställer med 
sällsynt skärpa etiska frågor på sin absoluta spets. För 
att kunna bemästra de dilemman livet alstrar, behöver 
vi en referens, och frågan är vilken plats tio Guds bud 
har i våra handlingar i dag. Upphovsmännen anlitar 
budorden som prismor för att se en skärva av livet. 

Genom att söka blotta budordens djupare mening 
gläntar ”Dekalogen” på porten till en värld bortom 
språket och symbolerna. Kieslowski avlägsnar sig från 
den katolska kyrkans institution och lyfter fram de rent 
mänskliga grundvillkoren, i vilka tron kan uppenbara 
sig som en djupt existentiell erfarenhet. Hinsides 
traditionella religiösa symboler blottläggs i en alldaglig 
verklighet, en dunkel frizon. Förnimmelser av en 
mystisk kraft närvarar i bilderna. En av vår tids största 
skådespelare, Robert de Niro, utbrast efter att ha sett 
filmserien: ”Rysningar gick längs ryggraden och man 
fick känslan av att också någon annan talar till oss 
genom Kieslowski.”  
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Men även om himlen avslöjar subtila tecken och 
fysiska skeenden överför hemlighetsfulla budskap 
måste de tydas av människorna. Till sist är det den 
ensamma och osäkra människan som måste välja, 
utifrån sina existentiella villkor och sitt öde är hon 
tvingad att själv skapa mening i sitt liv, där budorden 
tar form och erhåller kontur genom det hon väljer och 
inte väljer och då hon vacklar. Det är i ”Dekalogen” när 
vardagshjältarna överbryggar tvivlet och i handling 
öppnar sig för mysteriet som miraklet inträffar och 
nåden infinner sig. Det är då stordåd uppstår, 
gestalterna bakom dem erhåller ett skimmer av 
värdighet och vi i det dunkla och gråa ser ljuset 
återvända och fylls av en osannolik lycka. 

Mot alla odds vaknar Andrzej upp, likt biet som till slut 
flyger iväg kravlar han sig upp ur sjukhussängen och 
går ut till läkaren. Han tackar honom för att han 
fortfarande lever och berättar om den underbara 
nyheten att han snart ska bli far. Förvånad och förnöjd 
säger läkaren: ”Än en gång har vi övertygats om att vi 
inte botar röntgenbilder.”  

Så ger Kieslowski en känga till samtidens syn på 
lidande i somatisk och psykisk vård. Den som tycks 
vara mer upptagen av att bekräfta ideologier än att 
bota verkliga problem. 

”Dekalogen” utgör ett avtryck av dåtidens 
kommunistiska repressiva samhällssystem och de 
svåra umbäranden medborgarna levde under, ändå 
frigör sig berättelserna från denna politiska situation. 
Den kastar ljus över den moderna människans oro och 
vilsenhet i en krisfylld värld. Den blottlägger en spricka 
i vår narcissistiska tvångsglädjekultur, där 
människorna inte tycks ha rätt att vara olyckliga, 
åskådliggör farorna i vårt postmodernistiska och 
högteknologiska samhälle. Genom att lyfta fram 
människans sårbarhet skapas en motbild till en 
senmodern identitet med styrka, hälsa, kontroll, 
framgång och optimism som honnörsord.  

Mot en svart fondvägg skildras allas vår smärta i en 
avslagen och avmystifierad samhällsordning, där 
människan reduceras till en renodlad biologisk 
produkt, till en nyttig idiot. Filmerna vittnar om 
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behovet av en kollektiv och individuell myt för att 
uthärda och finna vägar genom krisen, även i 
pandemins tidevarv.  

När ”Dekalogen” premiärvisades vid Göteborgs 
filmfestival 1990 berättade Kieslowski för Monika 
Tunbäck-Hanson i GP om sin syn på den romersk-
katolska kyrkan: ”Alla samhällen behöver en myt. Ni [i 
Sverige] också. I Polen var alternativet kommunismen 
eller katolicismen. Vi valde katolicismen. Hur det 
kommer att gå vet jag inte.”  

Det är inte minst denna förmåga att sätta fingret på 
samhällets myter som utgör Kieslowskis storhet. Med 
filmerna erbjuder han publiken en spegel som gör det 
möjligt att urskilja mytens kraft och värde, men också 
få syn på de hämmande och moraliserande myter 
människan mer eller mindre omedvetet lever under. 

Nu har iscensättningen av ”Dekalogen” drabbats av 
pandemin och premiären i vår har fått ställas in. 
Göteborgs stadsteater har meddelat att de avser att 
sätta upp den inom några år. Projektet står på vänt i 

konflikten mellan samhällspolitikens påbud och 
kulturens bröd. 

Peter Jansson 
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04 En samlande kraft i 
fransk film 
Bertrand Tavernier gjorde det mesta inom 
fransk film under ett halvt sekel. Han skrev och 
regisserade själv ett antal prisbelönta filmer. 
Men framför allt höll han filmhistorien 
levande, skriver DN:s Helena Lindblad i sitt 
minnesord. 

Filmälskarna har blivit föräldralösa, skriver någon 
sorgset på Twitter efter nyheten om att Bertrand 
Tavernier gått bort, en kort tid före sin 80-årsdag. 
Veckan efter dödsbudet tävlade medier och 
filmpersonligheter över världen att minnas en fransk 
gigant med yviga vita lockar och ett till synes 
outtröttligt engagemang för filmkonsten – såväl på 
hemmaplan som internationellt. 

Martin Scorsese lade till exempel ut en fin kompisbild 
på sitt Instagramkonto där han minns en själsfrände 
och ömsint tackar för att Tavernier en gång i tiden 

stödde hans debut ”Mean streets”. Scorsese påminner 
också om att Tavernier ”återupptäckte” regissören 
Michael Powell, i synnerhet när det gäller den 
kontroversiella ”Peeping Tom”. Något som ledde till en 
renässans för den brittiska regissören. Lite i samma stil 
som de något äldre nya vågen-regissörerna, med 
Truffaut i spetsen, fick folk att förstå att Hitchcock var 
så mycket mer än en habil spänningsmakare. 

Tavernier var ett äkta kulturbarn, fadern var poet och 
litteraturkritiker. Den unge Bertrand växte upp till en 
manisk konsument av böcker, jazz och förstås film. 
Han började se och skriva om film tidigt och var under 
nästan femtio år en flitig regissör som prövade de 
flesta genrer. Gärna i sällskap med favoritaktören 
Philippe Noiret som han började samarbeta med redan 
i debuten ”Klockmakaren från Saint-Paul” från 1974, 
baserad på en roman av Georges Simenon. 

Han provade det mesta, från deckare och krigsfilmer 
till engagerad vardagsrealism och påkostade 
kostymdramer. Många minns kanske bitterljuva ”En 
söndag på landet” från 1984 (finns på SVT Play). 
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Kärleken till amerikansk musik manifesterades i en av 
hans mest älskade filmer, ”Kring midnatt” från 1986, 
en intensiv och udda biografisk film som utgår ifrån en 
bok om musikerna Lester Young och Bud Powell. 
Saxofonisten Dexter Gordon gör huvudrollen som en 
krisande jazzmusiker som flyr till Paris i början av 
sextiotalet. Filmen belönades med en Oscar för bästa 
musik, skriven av Herbie Hancock. 

Tavernier tillhörde den franska kulturvänstern utan att 
direkt betraktas som radikal. Han uttryckte sig 
offentligt i frågor som tortyr under Algerietkriget, 
papperslösa migranter och hotet från det 
högernationalistiska partiet Nationella fronten (nu 
Nationell samling). Men det som kanske framför allt 
gav Tavernier så mycket kärlek och särställning som 
samlande kraft i fransk film var hans stora 
filmhistoriska engagemang. Han skrev ett antal 
filmböcker, bland annat ett 1 200 sidor (!) långt verk 
”Femtio år av amerikansk film” som kom 1992, tredje 
upplagan av ett arbete som inleddes redan i början av 
sextiotalet. 

Tavernier blev sin hemstad Lyon trogen i större delen 
av sitt liv och var in i det sista verksam som ordförande 
för Institut Lumière, en stark institution som bevarar 
det filmiska franska kulturarvet och varje år ordnar en 
betydande festival dit världsnamn som Clint Eastwood, 
Scorsese, Tarantino och Coppola vallfärdat. 

Bland det finaste Tavernier åstadkom var den 
personliga tretimmarsdokumentären ”Voyage à travers 
le cinéma français” (Resa genom den franska filmen) 
som kom för bara fem år sedan. En flödande, djupt 
personlig resa full av klipp från mer eller mindre kända 
filmer. Ciceronen Tavernier prövar allt igen, kollar om 
gamla kärlekar håller, förkastar vissa och upphöjer 
andra. Ett sätt att förhålla sig till filmen och historien 
som är otroligt inspirerande och påminner om hur allt 
hänger ihop. 

Helena Lindblad 

helena.lindblad@dn.se 

Bertrand Tavernier 1941–2021 
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Född i Lyon. 

Filmregissör, filmhistoriker och manusförfattare. 
Ordförande för Institut Lumière i Lyon. 

Långfilmsdebuterade 1974 med ”Urmakaren i Saint-
Paul”. 

Också känd för filmer som den soliga ”En söndag på 
landet” (1984), jazziga ”Kring midnatt” (1986), den 
hetsiga snutfilmen ”L 626” (1992) och engagerade ”Allt 
börjar i dag” (1999). 

Har vunnit en brittisk Bafta för ”Minnen av ett 
krig” (1989), en tysk Guldbjörn för ”Lockbetet” (1995) 
och fyra franska Césarstatyetter. 

Sista filmen blev den filmhistoriska dokumentären 
”Voyage à travers le cinéma francais” (2016). 

Den unge Bertrand växte 
upp till en manisk 
konsument av böcker, jazz 
och förstås film. 
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05 Ledare: Ungerns 
väg bort från 
demokratin är 
Europas sorg 
I Ungern är 80 procent av pressen helt 
regeringsberoende. Resterande andel tillåts ge ut 
tidningar för att premiärminister Viktor Orbán från 
partiet Fidesz ska kunna peka på förekomsten av oppo-
sitionell press när han får kritik från Bryssel eller 
Washington. 

Den kritiska journalistiken hålls i schack genom att 
tidningsredaktionerna riskerar dyra rättsprocesser 
eller böter efter stämningar som lamslår utgivningen. 

Skärskilt svårt har det visat sig bli för undersökande, 
grävande journalister och sådana som berättar om hur 
familjen Orbán personligen berikat sig på statliga 
upphandlingar och uppdrag. 

Denna dystra bild tecknas av chefredaktör Csaba 
Lukács i SVT:s ”Ungern mot Europa”. Han var 
verksam på Magyar Nemzet, den stora konservativa 
tidningen i Ungern, som lades ned dagen efter valet 
2018, efter att den på olika sätt markerat sitt 
oberoende; fräckheten att sträva efter armlängds 
avstånd till Fidesz. 

För vissa tidningar går det inte ens att hitta 
tryckeriföretag att samarbeta med. Nu åker bilar från 
ett tryckeri i Slovakien för att transportera Lukacs nya 
tidning Magyar Hang till Ungern. 

I Sverige är en offentlig debatt och journalistisk 
granskning av kampen mot corona självklar. I Ungern 
rapporterar statsberoende medier att smittan är under 
kontroll samtidigt som sjukhusen enligt Reuters är 
överfulla. 

En stor andel av de hårt pressade oberoende 
medieföretagen skrev nyligen under ett öppet brev om 
hur de hindras rapportera i ämnet. Meddelarfrihet, 
yttrandefrihet och efterforskningsförbud för 
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sjukvårdspersonal kan man i Ungern bara drömma 
om. 

Enligt en ny krislag som gäller så länge regeringen 
finner för gott, och som röstades igenom av 137 av 
parlamentets 199 ledamöter, kan Orbán styra med 
dekret och den som sprider ”förvrängd sanning” 
riskerar fem års fängelse. EU-kommissionens 
ordförande Ursula von der Leyen har protesterat 
(Europaportalen 31/3). Ungerns officiella svar är att 
”vänsterdrivna medier” arbetar med fake news. 

Ungerns färd sedan Viktor Orbáns makttillträde 2010 
mot det som öppet beskrivs som ett ideal med illiberal 
demokrati, har hittills hanterats alltför kraftlöst av EU. 
Rättsstat och maktdelning har gröpts ur så till den grad 
att landet inte längre räknas som en fullvärdig 
demokrati av Freedom House. 

Kravet på enhällighet mellan medlemsänderna vad 
gäller långtidsbudgeten och EU:s stora coronapaket 
har skickligt använts av Fidesz för att motarbeta EU-

kravet på rättsstatliga principer som 
grundförutsättning för utbetalningar. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel valde en 
otydligare formulering i en kompromiss om det 
fullvärdiga demokratier inte kan kompromissa om. 
Europeiska rådet tycks ha låtit åtgärder mot Ungerns 
utveckling rinna ut i sanden, men Orbán kan ha råkat 
släppa in en trojansk häst i det att Budapest ändå fick 
acceptera en ny rättsstatsmekanism. 

Orbán kan ha trott sig köpa ett antal år till. I 
dokumentären ”Ungern mot Europa” framhåller en 
hoppfull Ulrich Ladurner, Brysselkorrespondent för 
tyska Die Zeit, att ”EU:s maskineri arbetar långsamt 
men väldigt effektivt”. 

Vi får hoppas att det stämmer. För tiden går. Orbán 
fortsätter att montera ned demokratin och att – 
paradoxalt nog – med EU-medel berika närstående i 
sitt kleptokratiska och auktoritära styre. 

DN 5/4 2021 
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05 Nasas 
minihelikopter 
Ingenuity har landat på 
mars 
Den amerikanska rymdstyrelsen Nasas minihelikopter 
Ingenuity bekräftas ha landat på Mars. 

De närmaste veckorna väntar fem flygningar med 
Ingenuity, som Nasalaboratoriet Jet Propulsion 
Laboratory hoppas ska resultera i unika höguplösta 
bilder från den röda planeten. 

Minihelikoptern drivs av solenergi och precis som 
vanliga drönare är syftet med farkosten att möjliggöra 
fotografering under flygturerna. Det första flygförsöket 
med Ingenuity är planerat till söndagen den 11 april. 

Den ultralätta flygfarkosten, som väger 1,8 kilo, satt 
tidigare monterad på undersidan av den så kallade 

rymdrovern Perserverance, som landade på Mars i 
februari. 

Perseverance är Nasas fjärde Marsbil och ungefär lika 
stor som en vanlig personbil. Den ska rulla runt i 
kratern Jezero på Mars, som för miljarder år sedan 
tros ha varit fylld av vatten. 

TT 
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05 Mer pengar till 
miljöarbete efter 
jättebranden 
Kangaroo Island. 40 000 koalor dog och 
många unika djurarter är fortfarande allvarligt 
hotade. 

För drygt ett år sedan rasade bränderna på 
Kangaroo Island, känd för sitt rika djurliv 
utanför Australiens sydkust. Något positivt har 
dock hänt: i dag finns mer resurser än tidigare 
för miljöarbete i nationalparken och flera arter 
är på väg tillbaka. 

Mil efter mil ser vi den knallgröna undervegetationen 
som ligger som en matta på marken. De utbrända 
trädstammarna sticker upp som bladlösa riskvastar 
mot himlen. Men inte ett djur är i sikte. 

Vi är på väg till Flinders Chase national park. Här 
rasade bränderna som mest runt julen 2019. 96 

procent av vegetationen i nationalparken försvann i 
lågorna. 

Men för några månader sedan öppnades parken i liten 
skala för besökare. Statliga pengar har pumpats in för 
att snabbt reparera de allra nödvändigaste vägarna och 
i delstatshuvudstaden Adelaide drömmer politikerna 
fortfarande om att få se parken återskapas i sin helhet. 

Mitt emot entrén låg förr ett informationscenter och 
ett litet kafé. Kvar finns bara gråbrända träflisor på en 
yta stor som en halv fotbollsplan. De två tjänstgörande 
parkvakterna tar i stället emot utanför ett nybyggt 
plåtskjul. 

– Det är fantastiskt att ha besökare tillbaka i parken 
även om antalet är lägre än vanligt på grund av 
covid-19. Eftersom gränserna är stängda har vi inte 
kunnat välkomna några utländska besökare. Men 
många inhemska turister har kommit för att visa sitt 
stöd och se parken efter branden, säger Andrew 
Heinrich, ordförande i Kangaroo Islands 
landskapsstyrelse som jobbar fram regionala 
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femårsplaner för en hållbar miljö tillsammans med 
lokala intressenter. 

Kartläggningen av djurlivet i nationalparken har varit 
massiv under året och flera organisationer har 
samarbetat med miljödepartementet. Läget befarades 
vara mycket kritiskt för vissa utrotningshotade arter 
som det unika pungdjuret Kangaroo Island dunnart, 
liten som en mus. 

Men det var inte lika illa som många fruktade. 
Dunnarts har observerats av 45 av 131 
övervakningskameror i området och ett exemplar 
lyckades till och med fångas in vilket är väldigt 
ovanligt. 

– Att vi sett dunnarts på flera ställen under de senaste 
tio månaderna visar på dess förmåga att överleva en 
katastrofal brand och sedan anpassa sig till nya 
levnadsförhållanden i ett brandhärjat område, säger 
Andrew Heinrich. 

Andra något mer vanliga arter som kortnäst 
punggrävling, med små öron och brun nos, och 
myrpiggsvin, som liknar igelkotten men lägger ägg, har 
observerats av 75 procent av de övervakningskameror 
som finns i området. 

Den främsta lokalkändisen för fågelskådare från när 
och fjärran är den svarta glanssotkakaduan. Fågeln har 
sedan branden fått extrainsatt hjälp från volontärer på 
ön som planterat över 7 000 skott av trädet drooping 
sheoak (tårkasuarina på svenska, enligt Göteborgs 
botaniska trädgård) Det är nämligen det enda träd som 
den sällsynta arten bor i och livnär sig på. Hälften av 
dessa träd i nationalparken försvann i branden. 

Trots ödeläggelsen har antalet exemplar av kakaduan 
faktiskt ökat med 23 procent sedan senaste räkningen 
för fyra år sedan. 

För den som befarade att hela djurarter skulle utplånas 
är detta trots allt positiva nyheter. Men, påpekar 
många: bränderna innebar att hela ekosystem 
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förstördes och att många års arbete för att bevara den 
biologiska mångfalden gick till spillo. 

Före bränderna flockades turisterna till Kangaroo 
Island för att vara säkra på att få uppleva Australiens 
vilda kängurur och koalor på nära håll. Det sägs att 
koalorna brukade gå omkring fritt på 
parkeringsplatsen här i Flinders Chase före bränderna. 

Men nu möts vi inte av några djur över huvud taget när 
vi kliver ur bilen. Utsikten är storslagen men det hörs 
inte några fåglar, bara vinden som ett stilla sus genom 
trädens förkolnade grenar. De senaste siffrorna från 
kartläggningen av öns koalapopulation visar att 
beståndet sjunkit med mer än 80 procent, från 48 000 
till 8 000. 40 000 koalor dog alltså i bränderna. 

Den buskliknande skogen är tät och vass och river sår 
på smalbenen för den som vågar sig ut. Detta är fauna-
ekologen Pat Hodgsons arbetsplats. Sedan bränderna 
koncentrerar han och hans kollegor sig på att bevara 
och kartlägga de 4 500 hektar privat skogsmark som 
finns kvar norr om nationalparken. 

– Under bränderna var vi alla i chock och jobbade på 
så mycket vi orkade. Just här hade vi tur, all hotad 
fauna finns kvar, säger Pat Hodgson. 

Året som gått har varit kaotiskt. Först bränderna och 
sedan covid-19. Kangaroo Island stängdes snabbt för 
besökare och har bara haft ett fåtal fall av viruset. För 
turismen var det förkrossande men Pat Hodgson 
upplevde att lokalsamhället blev mer sammansvetsat. 

– Det var bara vi som bor här kvar på ön och alla gick 
samman och hjälpte varandra. Det har varit fint, säger 
han. 

Och något positivt hände: tack vare statliga bidrag och 
privata donationer finns det för första gången gott om 
resurser till miljöarbete. 

– Det är sorgligt att det ska krävas så mycket för att 
intresset ska väckas från myndigheterna. Nu är jag 
mest orolig för att det bara blir kortsiktigt stöd. Ska 
mångfalden bevaras krävs ett långsiktigt arbete, säger 
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han och slår undan buskarna så vi kommer fram till ett 
lågt viltstängsel. 

Hans arbetslag i frivilligorganisationen Land for 
wildlife har anställt en botaniker som kartlägger växt-
arterna och en brandekolog som tar fram en plan för 
att förhindra framtida bränder. Planen innebär till 
exempel kontrollerad avbränning av frisk skog för att 
skapa brandkorridorer. 

Dessutom jobbar de flitigt med vildmarkskameror som 
dokumenterar djurlivet dygnet runt. 150 stycken finns 
uppsatta i skogen och Pat öppnar en för att visa några 
av bilderna. Totalt finns 800 bilder på djur som har 
passerat just här den senaste månaden. Pat pekar glatt 
på bilder av kortnäst punggrävling. 

– Titta, här ser man tydligt att det är två olika 
exemplar. Det är jättebra. De behöver gammal, rymlig 
skog att gräva runt i och samtidigt tillräckligt 
ogenomtränglig för att gömma sig för vildkatter, säger 
han. 

Efter skogsbränderna har vildkatter blivit ett ännu 
större problem än tidigare eftersom de är med och 
slåss om födan på en krympande yta. Ett stort antal 
fällor har satts ut och ett 400 hektar långt viltstängsel 
har satts upp i den friska skogen för att skydda det -
inhemska djurlivet. 

– Vi vet att de är mycket skickliga jägare och våra 
analyser visar att de definitivt äter dunnarts så vi 
måste få bort dem. Vi har velat ha ett viltstängsel i flera 
år, säger han och smäller igen en av de tomma fällorna 
som står gömd under en buske. Sedan bränderna har 
450 vildkatter avlivats, Pat Hodgson. 

Men det tar många år innan den brända skogen blir 
återställd, trots att undervegetationen växer kraftigt 
efter en regnig vinter. 

– Det ser positivt ut när det blir grönt och växer på 
nytt, men den nya växtligheten blir så tät att det inte 
passar alla arter. Om några år kommer den att vara så 
tjock att man inte kan ta sig igenom den alls och då 
ökar risken för nya bränder igen, säger Pat Hodgson. 
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Tina Zenou 

tina.zenou@dn.se 

FAKTA. SVARTA SOMMAREN 

Bränderna på Kangaroo Island startade den 20 
december 2019 av blixtnedslag. Det brann mer eller 
mindre intensivt på olika delar av ön i 48 dagar fram 
till den 6 februari 2020 då branden förklarades 
begränsad. 

17 miljoner hektar mark brann i New South Wales, 
Victoria, South Australia (här ligger Kangaroo Island) 
och Queensland samt Australian Capital Territory. 

33 personer omkom i bränderna. 

119 djurarter är nu så decimerade att de behöver akut 
hjälp för att överleva. På listan finns såväl 
glanssotkakadua, dunnart och myrpiggsvin från 
Kangaroo Island. 

Källa: Parliament of Australia 

05 En provkarta på hur 
klimatkrisen hotar djur 
och växter 
När jag kom till Kangaroo Island för drygt ett 
år sedan brann det fortfarande. Arbetet med 
att rädda koalor och andra djur var i ett akut 
skede. 

En viss återhämtning har skett men 
klimatkrisen gör att risken för extrema 
händelser ökar. 

KOMMENTAR 

Skogbränderna i Australien för ett drygt år sedan var i 
en skala som landet inte sett tidigare. En yta 
motsvarande närmare en fjärdedel av Sveriges yta 
brann. 

På Kangaroo Island antände blixtnedslag de torra 
markerna, höga temperaturer och starka vindar gjorde 
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att bushlanskapet brann från norra kusten till södra 
kusten och tillbaka igen. Intensiteten liknade ingenting 
som hade setts tidigare, enligt öbor. 

Armén och frivilliga jobbade med att släcka bränder 
och rädda skadade djur. Ett svartbränt apokalyptiskt 
landskap bredde ut sig mil efter mil. Ungefär mitt på 
ön byggdes ett militärsjukhus för brännskadade djur, 
de flesta var koalor. 

Djurlivet på ön är så unikt att den brukar kallas Noaks 
ark. När halva ön lades i aska var farhågorna att flera 
arter hade utrotats. 

Nu, ett år senare, ser det ut att ha gått lite bättre än 
befarat. Men ön är inte densamma som tidigare. 
Bränderna var förödande – hela ekosystem har 
ändrats. Hur den biologiska mångfalden har påverkats 
är för tidigt att säga. 

Kangaroo Island kan ses som en provkarta på vad som 
kan ske. Forskningsorganisationen IPBES har varnat 
för att en miljon av världens cirka åtta miljoner växt- 

och djurarter hotas av utrotning. Klimatförändringen 
väntas bli den främsta orsaken till att arter dör ut. 

I Australien är klimatförändringen påtaglig, enligt 
BOM, landets motsvarighet till SMHI. 
Medeltemperaturen har ökat med cirka 1,4 grader 
sedan 1910 och brandsäsongen har blivit längre. 

Rekordbränderna i Australien föregicks av tre års 
torka. I år har delar av landet drabbats av 
rekordkraftiga regn och översvämningar. Även det 
knyter till klimatkrisen. Enligt forskare medför 
klimatförändringen att regnsäsonger blir blötare och 
torrperioder blir torrare. 

Enskilda händelser är inte bevis för 
klimatförändringen, men Australiens extrema 
väderhändelser visar vad som väntar i en fortsatt 
klimatkris. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 

148



05 Konflikten i 
kungahuset avslöjar 
krisen i landet 
Ett påstått försök till palatskupp i Jordanien 
sätter fingret på allvarliga problem inom 
kungahuset. I centrum står kung Abdullahs 
halvbror, förre kronprinsen Hamza. Jordanien 
har länge betraktats som en stabil oas i 
Mellanöstern. Men bilden håller på att 
krackelera. 

KOMMENTAR 

Nyheten om att ett tjugotal personer gripits i 
Jordanien i förbindelse med statskuppsplaner kom 
sent på påskaftonskvällen och satte myror i huvudet på 
omvärlden. Samtidigt hävdade kung Abdullahs yngre 
halvbror Hamza att han förpassats till husarrest. 

Jordanien, i storlek jämförbart med Norrbotten och 
med ungefär lika många invånare som Sverige (10,9 

miljoner), brukar i allmänhet betraktas som ett av de 
fredligaste och mest stabila länderna i Mellanöstern. 
Så till den grad att diplomater och 
utrikeskorrespondenter som placeras i Jordaniens 
huvudstad Amman betraktar detta som en förvisning – 
”det händer ju ingenting”. 

Men uppståndelsen kring den 41-årige prinsen Hamza 
bin Hussein visar att allt inte står rätt till i 
kungadömet. I själva verket har tecknen funnits där för 
den som velat se. En avslöjande incident inträffade för 
tre veckor sedan. Patienter som behandlades med 
syrgas för covid-19 på kung Abdullahs nya sjukhus i 
staden Salt fick plötsligt svårt att andas. Läget blev 
akut och åtta patienter avled. 

Det visade sig att syrgasen helt enkelt tagit slut på 
detta Jordaniens modernaste och mest välutrustade 
sjukhus. En vredgad kung Abdullah besökte sjukhuset, 
iklädd fältuniform och svart munskydd. 
Hälsoministern och sjukhusledningen sparkades. 
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Men skadan var redan skedd. Upprördheten bland de 
anhöriga över inkompetensen och slarvet har spridit 
sig i det jordanska samhället och vuxit till stora 
demonstrationer.  

Syrgasincidenten är bara det senaste exemplet på hur 
de jordanska myndigheterna varit oförmögna att 
hantera covid-19-situationen i landet. De har snarast 
använt pandemin som en ursäkt till att ytterligare 
minska yttrandefriheten i ett redan inskränkt 
samhälle. 

Politiken i Jordanien sköts av kung Abdullah. Den nu 
59-årige Abdullah är äldste son till kung Hussein i det 
andra av dennes fyra äktenskap. Prins Hamza föddes i 
kung Husseins fjärde och sista äktenskap. 

Jordanien är en absolut monarki och kungen har i det 
närmaste oinskränkt makt, trots att det finns 
demokratiska strukturer som parlamentsval. Men det 
är kungen som tillsätter regeringen och godkänner 
lagarna. 

Maktutövandet innebär samtidigt en trixig balansgång 
för kungen. Jordanien har traditionellt starka band 
med USA. Samtidigt är den hashemitiska kungaätten, 
som Abdullah och halvbrodern Hamza tillhör, mycket 
mån om sina släktband med profeten Muhammed, 
islams grundare. Dessutom ska de styrande 
hashemiterna hålla sig väl med den stora palestinska 
befolkningen i Jordanien och med de inflytelserika 
beduinstammarna. 

Hittills har kung Abdullah kunnat hålla någorlunda rak 
kurs, trots de blodiga konflikterna i grannländerna 
Syrien och Irak, och de ofta ansträngda relationerna 
med den tredje grannen Israel. Det har inte skadat att 
kungen har tillgång till en av Mellanösterns största och 
mest resursstarka säkerhetstjänster. 

Men nu växer missnöjet inne i Jordanien, som till 
skillnad från de flesta länderna i regionen saknar 
naturresurser i form av olja och gas. Arbetslösheten 
ligger på nära 25 procent, och covid-19-pandemin har 
gjort ont värre för ekonomin. Prins Hamza, som i en 
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färsk intervju med brittiska BBC kritiserat 
korruptionen, anses inte vara ute i ogjort väder.  

På söndagen fick kung Abdullah i stort sett enhälligt 
stöd från statschefer och ledare i andra arabländer. 
Ändå finns det en utbredd uppfattning bland insatta 
iakttagare att halvbrodern Hamza agerat i någon 
utomståendes intresse. Än så länge är det dock oklart 
vem denna aktör kan vara. 

Erik Ohlsson 

Fakta. Jordanien 
Jordanien omfattar drygt 89 000 kvadratkilometer, 
ungefär 20 procent av Sveriges yta. 

Landet har närmare 10 miljoner invånare, varav 7 
miljoner är jordanska medborgare. Övriga 3 miljoner 
invånare utgörs framför allt av syriska och palestinska 
flyktingar. 

Jordanien styrs sedan år 1999 av kung Abdullah II som 
tillhör det hashemitiska kungahuset och anses vara 

ättling till islams profet Muhammed. Kung Abdullah 
berövade 2004 sin halvbror Hamza titeln som 
kronprins i ett drag som bedöms ha syftat till att stärka 
regentens makt. 
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05 Så förvandlades 
Trump till en svensk 
kvinna – deepfakes -
rubbar vår tro på 
rörliga bilder 
Tekniken att skapa deepfakes blir alltmer 
avancerad och samtidigt lättare att använda. 
Nu fejkas ansikten på Tom Cruise och Donald 
Trump – men enligt experter är det bara en 
tidsfråga innan tekniken blir vanlig i 
kriminella syften. 

– Människans kapplöpning mot tekniken har vi 
redan förlorat, säger Thomas Nygren, docent 
vid Uppsala universitet. 

Det är lätt att tro att Donald Trump pratar svenska och 
i själva verket är en medelålders, nyligen frånskild 
kontorstjänstekvinna som heter Sally. 

Åtminstone övertygas man om det av svenska 
kortfilmen ”Grab them” som nu visas på SVT Play. 
Filmen, berättad i dokumentärformat, handlar om 
Sally som råkar se ut exakt som Trump, och vars liv 
därför faller i spillror: Hon får sparken från jobbet, 
lämnas av sin man och blir allmän paria i samhället. 
Associationerna till presidenten blir för starka för 
människor i hennes närhet att hantera.  

Det är en fin film om utanförskap och maktlöshet, men 
det bestående intrycket är hur långt effekttekniken har 
kommit, inte minst med tanke på att det är en svensk 
kortfilm med begränsad budget.  

Ögat luras helt enkelt att tro att det är ex-presidenten 
som spelar huvudrollen, iförd blond peruk och laxrosa 
damkappa, när det i själva verket är resultatet av så 
kallad deepfake, där systematisk datorteknik och 
artificiell intelligens används för att skapa, manipulera 
eller byta ut ansikten på film.  

Läpprörelser, mimik, gester; allt ser levande och 
verkligt ut. 
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– Jag antar att om man bara ska göra en lågupplöst 
Youtubevideo så kan du bli överraskad av hur enkelt 
det är, säger Morgane Dziurla-Petit, som regisserat 
”Grab them”.  

– Det blir dock helt annorlunda när man vill göra 
något med tillräcklig bildkvalitet för en biosalong, då 
blir det viktigt med tekniskt kunnande, förtydligar hon 
och nämner att det tog ungefär en månad att träna 
algoritmen som skapar ansiktsmodellerna i filmen. 

Deepfake, ibland kallat deepface, har existerat ett tag 
och flera exempel på fenomenet har uppmärksammats 
de senaste åren: Barack Obama, Vladimir Putin, Kim 
Jong-Un och just Donald Trump är exempel där 
verkliga personers utseende och röst manipulerats i 
nya situationer, ofta med komiska avsikter. 
Utvecklingen av tekniken visar tydligt hur resultaten 
på kort tid blivit mycket mer realistiska. 

Tidigare i mars fick en serie deepfakeklipp på Tiktok 
stor spridning. De visar hur Tom Cruise spelar golf, gör 
trolleritrick och äter en godisklubba. Allt ser äkta och 

riktigt ut, men Tom Cruise har aldrig varit i närheten 
av kameran. Det är ett samarbete mellan en 
kändisimitatör som härmat Cruise igenkännliga 
maner, och en expert på specialeffekter som ersatt 
imitatörens ansikte med Hollywoodstjärnans. 
Skaparen, Chris Ume, anser att det bara är en tidsfråga 
innan tekniken utvecklas än mer, blir ännu 
kraftfullare, användarvänligare och mer lättillgänglig: 
”Det här kommer kunna göras med ett vanligt filter i 
Snapchat inom fyra år”, säger han i en intervju med 
The Guardian.  

David Jacoby är senior security researcher på 
cybersäkerhetsföretaget Kaspersky Labs. Han 
instämmer i Umes prognos. 

– Vi ser att tekniken blir mycket mer lättillgänglig. Jag 
gör ofta paralleller till Snapchat, och tänk på hur lätt vi 
i dag kan göra en faceswap med mobilen, där man i 
realtid byter plats på två ansikten i en film – då kan 
man så klart göra det mycket bättre med en kraftfull 
dator. Vi har tekniken i fickan, men den är än så länge 

153



inte anpassad för kriminella handlingar, utan för roligt 
innehåll. 

Ett annat tecken som visar hur tekniken börjar närma 
sig allmängods hittas i Pennsylvania. Där står en 50-
årig kvinna nu åtalad för att ha skapat deepfakebluffar. 
Hennes dotter ingår i hejaklacken för skolans 
fotbollslag, och mamman ville eliminera konkurrensen 
genom att lägga upp bilder och filmer där dotterns 
rivaler i truppen ser ut att röka, dricka alkohol eller 
posera nakna. Åklagaren i fallet kommenterar det till 
New York Times: ”Det här är något som din granne 
längre ner på gatan kan använda, och det är väldigt 
obehagligt.” 

Att skapa figurer som efterliknar redan kända förlagor 
är en sak. Men deepfake kan även ge liv åt helt nya 
människor som på film rör sig och pratar – men inte 
existerar i verkligheten. 

– Man kan skapa ansikten som är helt datorgenererade 
– de tar en befintlig bild men ändrar lite hur ögonen 
och munnen ser ut. Därmed kan man skapa identiteter 

som inte finns i verkliga världen. Eller skapa röster 
som inte tillhör någon person. 

Det, säger Jacoby, skulle tillföra en helt ny dimension 
till existerande bedrägerimetoder. 

– Tänk om du systematiskt kan bygga en robot som 
ringer upp personer och utför bank-id-bluffar eller där 
man påstår sig ringa från Microsoft för att rensa din 
dator från virus – men rösten kan inte bindas till 
någon person som går att identifiera. 

Det är ett scenario som inom kort kan bli verklighet, 
säger han. 

– Det är inget som används systematiskt av kriminella 
i dag, men det dröjer nog inte jättelänge förrän vi är 
där. Vi har tekniken i dag, vi är inte långt borta med 
röstassistenter som Siri, och den tekniken är säkert 
begränsad med flit för att det inte ska bli för realistiskt; 
att vi ska veta att det är teknik vi pratar med.  

Regissören Morgane Dziurla-Petit säger att eftersom 
människor tar till sig och tror på bilder mer än på text 
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finns en fara för att de med deepfake manipuleras att 
tro på falska saker. Därför, säger hon, är det viktigt att 
nu utbilda i ämnet.  

– Folk vet nu för tiden att de kan påverkas av 
specialeffekter eller hur en film är klippt. Nu måste de 
lära sig att ansikten i filmer inte nödvändigtvis är 
riktiga. Vi lever alltmer i en värld där bilder är lika 
manipulerade som text. 

Thomas Nygren är docent och universitetslektor vid 
Uppsala universitet, och forskar om hur människor 
upptäcker och hanterar desinformation. Han berättar 
om en förpublicering, som ännu inte genomgått 
granskning, av forskare vid Harvarduniversitetet, som 
tittat på hur människor kan manipuleras med olika 
uttryck. 

– Med den teknik som finns i dag är det lika lätt att bli 
manipulerad av videor som text eller bild, säger 
Thomas Nygren och fortsätter: 

– Människans kapplöpning mot tekniken har vi redan 
förlorat. VI kan inte längre avslöja med blotta ögat om 
en välgjord video är fejkad. Vi står inför sofistikerade 
videor och inför många som kan göra dem. 

Det stora arbetet nu måste i stället riktas mot att få 
allmänheten att förstå hur viktigt det är med kunskap 
och källkritik. Nygren nämner vad han kallar ”pre-
bunking”, det vill säga att människor redan på förhand 
är beredda på att förfalskad information kan nå oss när 
som helst. 

– Fejk, lögner och vinklad information har i historien 
avslöjats genom att människor ifrågasatt innehållet 
utifrån annan kunskap och sedan avsändaren, och 
ställt sig frågan: ”Är det verkligen så här?” Den 
medvetenheten och kunskapen behövs för att hantera 
deepfake, liksom annan typ av vilseledande 
information. 

I senaste säsongen av den franska spionserien ”Falsk 
identitet” ges ett smakprov på framtida 
deepfakebluffar. I en scen tror en mamma att hon 
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pratar med sin son i ett videosamtal eftersom hon i 
mobiltelefonen ser och hör honom – fast allting, både 
ljud och bild, i själva verket är skapat med 
deepfaketeknik för att efterlikna sonen. Det hela sker i 
realtid under samtalets gång. 

Enligt Mårten Björkman, universitetslektor i robotik, 
perception och lärande på KTH i Stockholm, är det 
tekniskt möjligt att göra så, även om det kräver en del 
förberedelser. 

– Det som tar tid är främst maskininlärningen, då 
mängder av bilder används för att skapa en modell för 
hur exempelvis ansikten ser ut. Det kan ta flera veckor, 
även med hjälp av superdatorer.  

Om man sedan vill ha en sekvens med en person man 
själv känner, och med tal som även det stämmer, blir 
det genast mångdubbelt svårare.  

– Ska man fejka måste man i så fall ”smutsa ner” 
bilderna och försämra kvaliteten, så att vi med vårt 
seende har svårt att tolka bilderna och således luras. 

Det går ju att tänka sig att det är lättare att göra 
detta med en mobil enhet, eftersom kvaliteten 
redan kan förväntas vara bristfällig. Är bilderna tagna 
från udda vinklar med en rörlig kamera blir de än 
svårare för oss att tolka.  

Och där kan den mänskliga faktorn bidra till 
illusionen. Kort sagt: vi ser gärna det vi vill se.  

– De luckor som finns i bilddatan fyller våra hjärnor 
omedvetet i med det som baserat på tidigare erfarenhet 
är mest rimligt. Bra fejkade bilder måste således lämna 
rum för en sådan övertolkning, säger Björkman. 

Men tekniken behöver inte bara vara av ondo. 
Morgane Dziurla-Petit ser även konstnärliga 
användningsområden för deepfake. 

– Det finns så många sätt att vara kreativ med den här 
tekniken. Man kan göra mycket med komedi, och spela 
på motsatsen mellan en offentlig person och vad du ser 
på klippet. Men jag tror att potentialen är större än så. 
Till exempel kan man i dokumentärer skydda en 
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medverkandes anonymitet genom att använda ansikte 
och röst på personen som man vet inte är de riktiga. 
Det gör det lättare att knyta an till personen än om 
ansiktet vore pixlat. 

Förra veckan publicerade satirsajten The Onion en 
artikel med rubriken: ”AI-forskare varnar för att 
deepfake-videor där han är otrogen mot sin fru 
kommer att bli allt vanligare.” 

För ovanlighetens skull är satiren en 
framtidskommentar snarare än samtidskommentar: 
ännu väntar vi på det första uppmärksammade fallet 
där en person som förekommer i ett 
komprometterande filmklipp hävdar att materialet är 
skapat med deepfake. Det är dock troligtvis bara en 
tidsfråga innan så sker, säger David Jacoby. 

– Det är ingen vanlig grej man gör nu, och kommer 
inte ske förrän tekniken blir väldigt utbredd, men ju 
vanligare det blir desto mer kommer folk att skylla på 
det. Precis som man i dag hävdar att någon hackat ens 

dator eller nätverk om man gjort något olagligt eller 
opassande. 

Även Ängla Eklund, jurist och ordförande för Institutet 
för juridik och internet, tror att det kan bli ett försvar 
som förekommer i framtiden. 

– Det är klart att bevisvärdet vid rättegångar kan 
påverkas om någon invänder att en video är fejk, säger 
hon. 

Trots de stora utmaningarna tror Thomas Nygren att vi 
just i Sverige har möjlighet att ligga i framkant för att 
hantera vilseledande deepfakes. Han förklarar det 
bland annat med att den generella utbildningsnivån 
hos svenskarna är relativt hög, samt att samhället i 
dagsläget inte är lika polariserat som i andra länder, -
exempelvis i USA. 

– I samhällen där polariseringen är starkare finns det 
en mycket större grogrund att sprida den här typen av 
desinformation, säger Thomas Nygren. 
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Deepfake kommer även att sätta juridiken och 
rättsväsendet på nya, hårda prov. Redan i dag 
förekommer förtalsdomar där människor fått sina 
ansikten inklippta i porrfilmer, den bransch där 
deepfakes fortsatt är överlägset vanligast -
förekommande, enligt Thomas Nygren. Och Ängla 
Eklund tror att vi kommer få se fler fall framöver där 
deepfake förekommer. Teknisk utveckling har en 
förmåga att testa juridikens gränser och tillämpning – 
därför får vi oftare se de här frågorna i domstolarna 
också, menar hon. 

Frågan är dock om polis, åklagare och domstolar är 
tillräckligt förberedda för att möta den snabba 
utveckling som i dag sker gällande deepfakes. 

– Det tror jag kanske inte att någon är. Tekniken rör 
sig ofta snabbare än rättsväsendet, vilket inte alltid är 
dåligt, säger Ängla Eklund och fortsätter: 

– Självklart ska det finnas kunskap och beredskap 
inom rättsväsendet för att hantera om eller när dessa 
frågor uppstår. Däremot är det inte detsamma som att 

det krävs snabbstiftande av nya lagar för att hantera 
eventuella rättsliga problem detta kan medföra. Vi bör 
pröva de lagar vi har. 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 

Hugo Lindkvist 

hugo.lindkvist@dn.se 

DEEPFAKES I URVAL. 

Obama kallar Trump för skithög 

Komikern och regissören Jordan Peele dubbar en 
deepfejkad Obama där han i klippet bland annat häver 
ur sig invektiv över Donald Trump. 

Tom Cruise på Tiktok 

Klippen med Tom Cruise på Tiktok blev snabbt virala 
som exempel på hur avancerad deepfaketekniken 
blivit. På Youtube kan man se en kort film som 
förklarar hur arbetet gick till. 
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Salvador Dalí om sin död 

Surrealisten återuppstår i en film skapad av Dalí-
museet i Florida där han tycks tala till besökarna från 
andra sidan graven, något som konstnären säkerligen 
skulle varit mycket nöjd med. 

Putin om det amerikanska valet 

Inför presidentvalet 2020 lanserades ett gäng 
deepfakefilmer där bland andra Vladimir Putin och 
Kim Jong-Un tycks tala till amerikanska väljare om 
krisen för landets demokrati. 

Trump som grävande reporter 

I oktober lanserades ”Sassy justice”, världens första 
deepfake-tv-serie, skapad av personerna bakom ”South 
park”. I serien är det en grävande reporter, som 
uppenbart är Trump, som intervjuar andra 
deepfejkade personer för att avslöja ”fake news”. 

DEEPFAKES OCH LAGEN. 

Ängla Eklund, jurist och ordförande för 
Institutet för juridik och internet, om vilka 
regelverk som kan aktualiseras i samband med 
deepfakes: 

Fejkad kändisporr har prövats av Högsta Domstolen 
1992 i samband med att porrtidningen Hustler 
publicerade bilder på kända personer som fått sina 
ansikten inklippta på grova porrbilder. Hustlers 
ansvarige utgivare dömdes för grovt förtal och fick 
betala höga skadestånd. 

I övrigt kan särskilt olaga integritetsintrång och olovlig 
identitetsanvändning tänkas aktualiseras, men detta 
har inte prövats. 

Även upphovsrättslig lagstiftning kan träffas då 
deepfakes ofta kräver mängder av bilder och videor på 
personen som avbildas eller annat material som kan 
vara skyddade av upphovsrätt. 
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Utöver detta kan dataskyddslagstiftningen aktualiseras 
i vissa sammanhang då det rör behandling av person-
uppgifter. 

05 Ett nytt kallt krig 
med Kina? Knappast, 
skriver historikern 
Anders Stephanson 
Motsättningen mellan Kina och USA är verklig, 
men det kan inte kallas ett kallt krig. Kina är en 
motor i det globala kapitalistiska systemet. Det 
är svårt att föreställa sig att det bildas en 
renodlat kinesisk och en amerikansk sfär.  

Det är lätt att beskriva förvärrade 
spänningsförhållande mellan stormakter som ett nytt 
kallt krig – utan att fråga om termen egentligen 
förklarar någonting. Att som Johan Lagerkvist (DN 
28/3) använda den för den framväxande 
motsättningen mellan Kina och USA är direkt 
missvisande. Motsättningen är verklig men ingalunda 
något kallt krig.  
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Kalla kriget blev efter 1947 en benämning på den 
systempolitiska konfrontationen mellan USA och 
Sovjetunionen. Begreppet uppfanns egentligen på den 
amerikanska sidan för att beteckna vad Stalins regim 
(dess totalitära karaktär) handlade om. Kalla kriget var 
det sätt varpå Sovjetunionens inneboende 
expansionsprincip sades komma till uttryck. Enda 
skälet att det kalla inte blev ett hett krig var att USA 
(och den så kallade fria världen) var betydligt starkare 
och mäktigare och kunde sätta stopp. 

Vitsen här hade mindre med Sovjetunionen att göra än 
med USA:s egna, historiskt exempellösa expansion 
efter kriget. Det globala scenariot blev inrikespolitiskt 
oantastligt – Truman Doktrinen, Marshallhjälpen, 
Nato, en hel serie andra säkerhetsallianser. 
Accepterade man kalla kriget så måste man acceptera 
den världsomspännande politiken. Effekten var dock 
att all normal diplomati, alla förhandlingar och 
kompromisser med Moskva, kom att klassas 
som appeasement, alltså den knäsvaga undfallenheten 
gentemot Hitlers expansionspolitik före andra 

världskriget. Analogin jämställde därmed 
Sovjetunionen med Nazityskland: samma natur, 
samma politik, samma sak.  

Om detta kan man ha olika åsikter. George F Kennan, 
vars ”Långa telegram” från Moskva-ambassaden 
Lagerkvist åberopar (men feldaterar, det sändes 1946, 
inte 1948), hade själv internt börjat kritisera just 
avsaknaden av verklig diplomati med Moskva vad 
gällde Tysklands potentiella enande. Under 1950-talet 
blev han en skarp konservativ kritiker av kalla kriget. I 
det läget hade det blivit ett system 
genom territorialiseringen, den markerade linjen 
mellan de två sidorna, den hätska ideologiseringen och 
avsaknaden av förbindelser på alla nivåer. Resultatet 
var en bipolär världsordning, där ingendera sidan 
accepterade en neutral hållning.  

På sextiotalet, efter Kubakrisen 1962, och efter 
konflikten mellan Kina och Sovjetunionen, ersattes det 
klassiska kalla kriget av detente, ofta spända 
stormaktsrelationer men inte av maximal intensitet. 
Det var ju svårt att inrangera USA:s faktiska samarbete 
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med Maos Kina under Nixon och Kissinger i begreppet. 
Sedan kommer hela efterkrigstiden till ett slut 1989–91 
med Sovjetunionens kollaps.  

Sedan dess har termen ”ett nytt kallt krig” dykt upp 
med ojämna mellanrum, oftast för att beteckna 
försämrade relationer med Putins Ryssland men nu 
alltmer refererande till Kina. Återanvändningen har 
sällan inbegripet någon argumentation om vad som 
gjorde det kalla kriget till ett kallt krig och om 
begreppet egentligen är historiskt ”transportabelt”. 
Förklarar det något vad gäller Kinas relationer till 
Lagerkvists demokratier (det som en gång kallades den 
fria världen)? Knappast.  

En grundförutsättning fattas uppenbarligen: den 
totala, bipolära territorialiseringen. Kina är numera en 
motor i det globala kapitalistiska systemet. 
Ekonomiskt är det svårt att föreställa sig att det bildas 
en renodlat kinesisk sfär och en renodlat amerikansk. 
Kina äger en triljon dollar av den amerikanska 
statsskulden. Den militära maktfrågan är den mest 
territorialiserade och potentiellt farligaste. Kina 

utmanar USA i sina närområden som Sydkinesiska 
havet. Det är dock osannolikt att motsättningen kan bli 
total, det vill säga att bägge sidor delegitimerar 
varandra till den grad att det blir en världspolitisk 
delning i två olika system.  

Här liknar Lagerkvists analys en aspekt av Kennans 
ursprungliga missiv. I bägge fallen härleds problemet 
ur den andra sidans karaktär (Sovjetunionen då, Kina 
nu). Kina är en diktatur som för en aggressiv 
utrikepolitik och behandlar sin muslimska 
minoritetsbefolkning vedervärdigt, varav följer att den 
fria världen (de västliga demokratierna) måste reagera. 
Om Kina bara uppfyllde väst-demokratiska normer 
funnes sålunda inget problem. 

Kalla kriget i sin amerikanska formulering stipulerade 
just att den enda legitima lösningen vore att 
Sovjetunion lade ner Sovjetunionen. Detta var förstås 
ingen riktig förhandlingsposition. Diplomatin 
eliminerades. Som Lagerkvist antyder är det inget 
alternativ i dag heller – om vi inte ska vänta fyrtio, 
femtio år i hopp om att Kina ska lägga ner Kina. Så då 
blir devisen snarare att hanka sig fram utan förenklade 
historiska analogier.  

Anders Stephanson 
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05 ”Det är aldrig 
tråkigt till bords med 
ryssar” 
DN:s Anna-Lena Laurén är en prisad 
finlandssvensk journalist med Ryssland som 
bevakningsområde. Hon lever i Sankt 
Petersburg och trivs bra men värnar sitt 
utanförskap: ”Jag vill inte bli avtrubbad.” 

Hon har nyligen utsetts till Årets journalist i Finland. I 
motiveringen nämns att hon ger en sakkunnig 
rapportering om ”politik, oliktänkare och vanliga 
människor runt om i Ryssland” och att den ”hjälper på 
ett unikt sätt till att förstå vart landet är på väg och vad 
vanliga ryssar tänker”. 

Det är ingen oerfaren reporter som har tagit emot detta 
Finlands tyngsta journalistpris. Anna-Lena Laurén är 
berest och beläst, har studerat statskunskap och talar 
flera språk flytande. 

Därtill har hon nu levt och arbetat i Ryssland i 15 år. 
Först i Moskva, numera i Sankt Petersburg där dottern 
går i finska skolan. Anna-Lena talar och läser ryska 
obehindrat och har ett stort ryskt kompisgäng som hon 
värdesätter högt. Ändå värnar hon om sitt utanförskap, 
vill inte bli alltför integrerad. 

– För mig är det viktigt att behålla min känslighet, 
säger hon. Det handlar bland annat om att man här i 
Ryssland relativiserar till exempel korruption, eller att 
man relativiserar den grymma ryska historien. 

Hon beskriver hur ryssar kan rycka uppgivet på 
axlarna åt korrupta politiker och säga att ”så är det 
bara”. Eller vifta bort problemen med ett ”det är 
likadant i alla länder”. 

– Det är jätteviktigt att man reagerar på det som är fel. 
Jag vill inte bli avtrubbad, det vore hemskt att tycka att 
det inte är något speciellt med korruption. 

Samtidigt uppskattar hon ryssarnas närhet till sin 
kulturhistoria. Hur de har läst sina litteraturklassiker, 
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vilket värde poesin och skönlitteraturen tillmäts i 
samhället. Något slår det kanske an en ton från Anna-
Lenas uppväxt i Pargas utanför Åbo. Hon var ett 
lärarbarn i ett hem fyllt av böcker. Där fanns också 
morföräldrarna, som var jordbrukare men också hade 
en stark tradition av muntliga berättelser. 

– De berättade hemskt mycket. Men de läste mycket 
också, de hörde på radio, och morfar lyssnade på Nils 
Ferlins visor. Min mamma älskade Dan Andersson, vi 
lyssnade ofta på de sångerna hemma. Hans dikter och 
sånger har påverkat mig mycket. 

Lusten till språket och berättandet är en stark drivkraft 
i Anna-Lenas arbete. Det var därför hon blev journalist 
och hon arbetar ständigt på att bli en bättre skribent. 

Men hennes artiklar väcker uppmärksamhet även för 
sitt innehåll. I kommentarsfälten utkämpas ibland 
veritabla ordkrig mellan representanter för olika läger 
– alltifrån dem som ser rysshat överallt till dem som 
aldrig tycker att Ryssland kan kritiseras nog mycket. 

I sanningens namn läser Anna-Lena Laurén sällan 
kommentarerna under sina texter – ”det är ofta samma 
sak”, som hon säger – men det är definitivt roligt att 
väcka intresse med sitt arbete, tycker hon. Hon vågar 
göra egna tolkningar av skeenden i samhället och i 
politiken, och påtala rättsröta, besticklighet och 
makthavares lögner. 

– Journalistens uppgift är inte att ställa olika åsikter 
mot varandra, utan att själv försöka ta reda på så 
mycket som möjligt för att förstå hur det egentligen är, 
och sedan beskriva det. Det är så jag gör. 

Klimat och miljö har varit hjärtefrågor sedan 
barndomen i finländska skärgården. Tillsammans med 
sin syster rörde hon sig fritt och tillbringade mycket tid 
i naturen, där hon bokstavligen såg hur vattnet runt 
deras holme blev allt smutsigare med åren. På senare 
år har hon gjort flera reportageresor till Sibirien och 
Karelska näset och skrivit om hur miljön påverkas när 
permafrosten tinar och klimatet destabiliseras. 
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Hon och dottern trivs i Sankt Petersburg, de rider och 
åker skidor på fritiden. Och att ha ett socialt liv i 
Ryssland är lätt. 

– Det roligaste som finns i Ryssland är att sätta sig till 
bords med ryssar och dricka vin och prata. Det är 
aldrig tråkigt och man kommer fort in på stora, viktiga, 
intressanta frågor. Det är hemskt lite prat om väder. 
Och väldigt mycket om döden och kärleken och sådant 
– filosofiska, existentiella frågor. 

Malin Eijde TT 

Anna-Lena Laurén 

Gratuleras till: Fyllde 45 år i går, den 4 april. 

Gör: Journalist och författare, korrespondent i 
Ryssland för Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. 

Aktuell: Med essäsamlingen 
”Sammetsdiktaturen” (Norstedts). 

Priser i urval: Topeliuspriset 2003, Guldpennan 2015, 
Karin Gierows pris 2016, Stora journalistpriset i 
Finland 2021. 

Bor: Sankt Petersburg. 

Familj: Dottern Sissel, 10 år. 

Om att fylla 45: ”Det är otroligt vad snabbt det går. Jag 
upplever inte längre att jag måste bevisa något, utan 
jag kan göra saker jag tycker om och är bra på. Göra 
dem så bra jag kan och njuta av det.” 

Stör mig på: ”Positionerande. Det går inte att ha en 
hederlig debatt med folk som hela tiden ska -
positionera sig.” 

Journalistens uppgift är 
inte att ställa olika åsikter 
mot varandra, utan att 
själv försöka ta reda på så 
mycket som möjligt för att 
förstå hur det egentligen 
är. 
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06 Storbritannien och 
EU måste ta större 
ansvar för det egna 
närområdet 
Häromveckan presenterade den brittiska regeringen 
sin nya säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska 
strategi. Förväntningarna var höga. Det handlade om 
ett första försök för Boris Johnson och hans Brexitörer 
att formulera vilken som ska vara Storbritanniens nya 
plats i världen. 

Det är lockande att göra sig lustig över vissa delar. 
”Global Britain” är ledordet. Det viktigaste skiftet är 
betoningen på intressen i området kring Indiska 
oceanen och Stilla havet. I Asien, inte Europa, alltså. 

Sedan tidigare har det meddelats att ett brittiskt 
hangarfartyg ska skickas dit. 

Som om Storbritannien fortfarande vore ett imperium 
där solen alltid är på väg upp någonstans. En riktig 
supermakt. 

Men det finns också mer seriösa invändningar mot de 
globala ambitionerna. 

Det finns naturligtvis en poäng med att markera 
närvaro i de internationella vatten som Peking vill göra 
till sina. Och ge Washington en hjälpande hand. 

Men att lämna EU är inte samma sak som att lämna 
Europa. Här finns Storbritanniens viktigaste intressen. 
Och, även om Kina är en svårare global utmaning, det 
för britterna farligaste hotet: Ryssland, vilket också 
understryks i det nya säkerhetspolitiska dokumentet. 

Bästa sättet att hjälpa USA att hantera Kina är heller 
inte att skicka delar av flottan till Asien, utan att ta 
ansvar för det egna närområdet. Så att inte 
amerikanerna behöver göra det i lika hög utsträckning 
som i dag. 
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Det är något som för övrigt också gäller för de EU-
länder som britterna tagit avsked av. 

Också i Bryssel finns numera en medvetenhet om 
Kinas växande styrka och maktambitioner. Även 
Tyskland och Frankrike har krigsfartyg som tagit sikte 
på Stilla havet. Och liksom sina brittiska 
motsvarigheter har de minimal påverkan på 
styrkeförhållandena i regionen. Betydligt mer nytta 
skulle genereras av ordentliga försvarssatsningar, för 
att ta ett större ansvar för den egna säkerheten. 

Dessutom krävs ett rejält arbete för att lappa och laga 
banden över Engelska kanalen – bland annat 
underrättelseutbytet skadades i och med det brittiska 
EU-utträdet. 

Storbritannien må ha lämnat EU, men i den 
europeiska säkerhetskontexten är landet fortfarande 
en nyckelaktör. Tillsammans måste Bryssel och 
London ta ett större militärt ansvar i sitt närområde så 
att USA kan fullfölja sin strategiska ombalansering 

från Nordatlanten och Mellanöstern till Stilla-
havsregionen. 

Hålla ihop och höja den egna förmågan. Det är i 
dagsläget vad Storbritannien och EU-länderna kan 
bidra med. 

Martin Liby Troein 

martin.liby-troein@dn.se 
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06 Myndigheter ser 
problem med EU-
åklagare 
Regeringen vill att Sverige går med i EU:s 
åklagarsamarbete, Eppo. Men flera 
myndigheter ser problem. 

Före jul föreslog en utredning hur Sverige ska kunna 
ansluta sig till den europeiska åklagarmyndigheten, 
Eppo, vars uppgift är att bekämpa och utreda fusk och 
bedrägerier med EU-medel. Flera myndigheter 
uttrycker nu principiella betänkligheter i sina 
remissyttranden. 

”För första gången skulle Sverige komma att 
permanent överlämna ansvaret för ingripande 
maktåtgärder direkt riktade mot enskilda personer på 
det egna territoriet till en EU-myndighet”, skriver Svea 
hovrätt. 

EU-länderna har redan i dag samarbeten på det 
rättsliga området, som Eurojust och Europol. Men till 
skillnad från dem kommer Eppo att ha ett operativt 
ansvar. Det innebär att Eppo-åklagare får fatta beslut 
om att utreda och åtala mot personer som misstänks 
ha begått brott mot EU:s finansiella intressen. 

Svea hovrätt och andra remissinstanser pekar på att 
den demokratiska insynen och kontrollen i Eppo-
ärenden i Sverige kommer att vara begränsad. 
Justitiekanslern påpekar att den svenska 
offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inte 
kommer att gälla för uppgifter förvarade hos Eppo. 

Polisen och Säpo har andra typer av invändningar mot 
den svenska Eppo-utredningens slutsatser. De handlar 
framförallt om att spaningsmetoden teknisk spårning 
måste lagregleras. Det kommer att få konsekvenser för 
både polisens och Säpos sätt att jobba. 

Både den nuvarande och tidigare alliansregeringen har 
haft en ljummen inställning till Eppo och Sverige är ett 
av få EU-länder som valt att stå utanför. 
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Brottsförebyggande rådet (Brå) pekar på att antalet 
anmälningar om misstänkta bedrägerier med EU-
medel är få. Brå anser att problemet inte är åklagarna, 
utan bristande kontrollsystem. Men 2019 aviserade 
statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen ändrat 
sig om att delta i Eppo och därför tillsattes en 
utredning för att se om det finns några juridiska hinder 
för att ansluta sig. 

TT 

FAKTA. DET HÄR ÄR EPPO 

Den gemensamma EU-åklagaren Eppo (European 
Public Prosecutor’s Office) ska under särskilda 
omständigheter ha rätt att utreda och åtala för EU-
bedrägerier och andra brott som ”drabbar EU:s 
finansiella intressen”. 

EU-kommissionen hoppades inledningsvis få med alla 
länder i samarbetet, men eftersom det inte gick har 22 
länder valt att inleda ett så kallat fördjupat samarbete 
kring Eppo. Just nu står Sverige, Ungern, Polen, 
Danmark och Irland utanför. 

Myndigheten har sitt säte i Luxemburg och är 
fortfarande under uppbyggnad. 
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06 Besvärande 
vittnesmål i rättegång 
mot Netanyahu 
Korruptionsrättegången mot Israels 
premiärminister Benjamin Netanyahu 
fortsatte med ett uppseendeväckande 
vittnesmål på måndagen.  

Trots att Netanyahu är åtalad för mutbrott 
pekar det mesta på att president Reuven Rivlin 
ger Likudledaren i uppgift att bilda regering – 
för fjärde gången på två år.  

Domarna vid Jerusalems tingsrätt tvingade Netanyahu 
att infinna sig i rättssalen och lyssna till åklagaren Liat 
Ben-Aris öppningsanförande i ”fall 4 000”. Målet 
handlar om hur den stora nyhetssajten Walla 
anpassade sin bevakning efter direktiv från 
premiärministerns kansli. Netanyahu missbrukade sin 
politiska makt för att skaffa sig förmåner i form av 

smickrande rapportering, hävdade åklagaren. I utbyte 
mot detta erhöll Wallas ägare, telekommagnaten Shaul 
Elovitch, en rad ekonomiska favörer från Netanyahu.   

Efter åklagarens anförande lät rätten Netanyahu lämna 
lokalen, och det första vittnet, Wallas förre 
chefredaktör Ilan Yeshua, hördes. Enligt Yeshua 
bombarderades redaktionen av krav från Netanyahus 
inre krets. Kraven gällde dels att försköna Netanyahus 
agerande och stryka inslag som ställde honom i dålig 
dager, dels att svärta ned hans politiska rivaler. 

– Ibland kändes det som att jobba i Nordkorea. På 
redaktionen kallade vi premiärministern för ”Kim 
Jong-Un” och fru Sara Netanyahu för ”Ri Sol-Ju”. 

Ilan Yeshua uppgav att uppemot 40 procent av hans 
arbetstid gick åt till att uppfylla önskemålen från 
herrskapet Netanyahu. I regel framfördes kraven av 
Wallas ägare Shaul Elovitch och dennes maka Iris, eller 
av Netanyahus pressrådgivare Nir Hefetz, som mot 
löfte om nedsatt straff gått med på att vittna mot 
Netanyahu 
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Som exempel på beställningsarbeten han ombetts 
utföra för Netanyahus räkning berättade Yeshua att 
han inför valet 2013 fick i uppgift att svärta ned Naftali 
Bennett, vars nationalistparti konkurrerade med 
Netanyahus Likud. Detta skulle göras med artiklar som 
antydde att Bennetts hustru och hans far inte följde de 
judiska dietlagarna – en allvarlig anklagelse med tanke 
på att Bennett hade många religiösa väljare. 

Dödläget efter det israeliska valet för två veckor sedan 
består, men president Rivlin väntas ge Netanyahu i 
uppdrag att bilda regering, eftersom 52 av de 120 
folkvalda rekommenderat honom som 
regeringsbildare, fler än någon annan partiledare. 

För att Netanyahu skall kunna bilda regering krävs 
dels att Naftali Bennetts högerparti Yamina ansluter 
sig, dels att islamistpartiet Ra’am går med på att stödja 
en nationalistregering i Knesset genom att lägga ned 
sina röster då detta krävs för att hindra regeringen att 
falla. 

Både Yamina och Ra’am förhandlar med bägge 
blocken, men för att undvika ännu ett val i sommar 
måste bägge partierna ansluta sig till ettdera blocket, 
antingen Netanyahus eller motståndarnas, som leds av 
den liberale oppositionsledaren Yair Lapid. Om 
Netanyahu misslyckas med att bilda regering är det 
inte uteslutet att Netanyahus motståndare, inklusive 
vänsterpartier och arabiska partier, låter högerpartiet 
Yaminas ledare Naftali Bennet bilda regering, allt för 
att sätta punkt för Netanyahus tolv år vid makten. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

FAKTA. FLERA HUNDRA KALLADE 

I februari 2019 beslöt regeringens juridiske rådgivare 
Avichai Mendelblit att åtala Benjamin Netanyahu i tre 
korruptionsmål, för bedrägeri, bestickning och 
trolöshet. Rättegången inleddes formellt i Jerusalem 
söndagen den 24 maj 2020, men anklagelseakten 
lästes upp först på måndagen, då också det första 
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vittnet hördes. Flera hundra vittnen är kallade, och 
rättegången väntas ta flera år i anspråk. 06 Militärer som 

kritiserar ”galen” kanal 
grips 
En rad toppmilitärer som undertecknat ett 
kontroversiellt upprop ska gripas, meddelar 
turkiska myndigheter. 

Bråket ses som den största kraftmätningen med 
president Erdogan sedan kuppförsöket 2016. Det 
handlar om Kanal Istanbul, ett projekt som till och 
med presidenten själv kallat galet. 

Över 100 tidigare amiraler ställde sig i helgen bakom 
ett öppet brev, där det gigantiska kanalbygget som 
planeras väster om Istanbul ifrågasätts. Regeringen ser 
brevet som militär inblandning i civila frågor, och 
beskriver undertecknarna som potentiella 
kuppmakare. En brottsutredning inleddes i söndags, 
och på måndagen meddelade åklagarmyndigheten att 
de exmilitärer, minst tio, som anses vara drivande 
bakom brevet ska gripas. TT 
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06 Abbas förs till 
Tyskland för vård 
PALESTINA. Den palestinske presidenten Mahmoud 
Abbas flögs på måndagen från sitt residens i Ramallah 
på Västbanken till Amman i en jordansk 
arméhelikopter. Från den jordanska huvudstaden 
skulle resan fortsätta till Tyskland för 
läkarundersökningar. 

Abbas kansli uppger at resan varit planerad sedan 
länge, men på sociala medier spekulerar palestinier 
ohämmat om den 86-årige presidentens vacklande 
hälsa. För två år sedan vårdades Abbas i Berlin för en 
okänd åkomma. President Abbas har utlyst 
parlamentsval i maj och presidentval i juli. 

Nathan Shachar naranjal@gmail.com 

06  12 
miljarder kronor beräknas värdet vara på det kokain 
som tull och polis i Belgien har lyckats beslagta sedan 
den 20 februari. Räder genomfördes sedan polis 
lyckats knäcka kodade meddelanden som skickats av 
medlemmar i narkotikaligor. Tillslagen i den belgiska 
hamnstaden Antwerpen har lett till beslag på närmare 
28 ton kokain. Omkring 11 ton beslagtogs natten till 
lördagen. 

TT-AFP 
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06 Den 12 april 
kommer jag att gå till 
puben. 
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson om att 
landets pubar och restauranger ska kunna börja 
servera igen, om gästerna sitter utomhus. Dessutom 
ska gym, frisersalonger och ej livsviktiga affärer öppna 
igen med start på måndag nästa vecka. 

TT 

06 Navalnyj uppges få 
vård på inrättning 
Ryssland. Enligt den ryska tidningen Izvestija ska den 
fängslade regeringskritikern Aleksej Navalnyj, 44, ha 
flyttats till en medicinsk inrättning, där han behandlas 
för en möjlig luftvägssjukdom. 

Navalnyj som i förra veckan inledde en hungerstrejk 
uppger på Instagram att han har hosta och feber samt 
att flera interner på hans avdelning vårdas på sjukhus 
för tuberkulos. 

DN 

dn@dn.se 
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06 H&M-bojkott väcker 
kritik från Amnesty 
Hotfulla varningar, nedstängda butiker och 
smutskastningskampanjer på sociala medier. 
Amnesty ser allvarligt på den senaste tidens 
kinesiska attacker mot klädjätten H&M. 

Enligt människorättsorganisationen är det en 
oroväckande fortsättning på en utveckling som 
pågått länge. 

– Vi ser att Kina tar till alla medel för att man inte ska 
prata om vad som händer i Xinjiang. Den utvecklingen 
är både alarmerande och oroande och det har den varit 
i flera år, säger Amnestys pressansvarige Ami 
Hedenborg till DN. 

Och Amnestys sakkunnige inom företag och mänskliga 
rättigheter, Ulrika Sandberg, menar att det i grunden 
är positivt att företag tar ställning. 

– Vi tycker självklart att det är bra när företag står upp 
för mänskliga rättigheter och vill se fler göra det, säger 
Sandberg. 

Hon efterlyser lagstiftning som gör det till ett ansvar 
för företag att stå upp för mänskliga rättigheter snarare 
än ett frivilligt val – och en sådan lag kan snart vara på 
plats.  

I mars ställde sig EU-parlamentet bakom ett förslag 
som kräver att företag måste ta ansvar för mänskliga 
rättigheter. Det är nu EU-kommissionens uppgift att se 
över hur en sådan lag kan implementeras och hur den 
ska efterföljas.  

– Detta är något som kan göra skillnad på riktigt. Det 
är inte tillräckligt att det bara är frivilligt att ta ansvar 
för att mänskliga rättigheter inte påverkas negativt 
som det är i nuläget, säger Ulrika Sandberg. 

Bakgrunden till konflikten mellan Kina och H&M är ett 
uttalande från i fjol där den svenska klädjätten 
uttryckte djup oro efter rapporter om tvångsarbete i 
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Xinjiangprovinsen, som enligt The Economist står för 
20 procent av den globala bomullsproduktionen. H&M 
klargjorde också att några produkter inte köps från 
regionen. 

Uttalandet plockades nyligen upp på sociala medier 
och har därefter utvecklats till en rejäl huvudvärk för 
H&M. Under en dryg vecka har ett 20-tal av deras 
butiker i Kina stängts, kläderna går inte att hitta på 
flera av landets törsta digitala handelsplattformer 
samtidigt som en omfattande smutskastningskampanj 
pågår i sociala medier.  

Och H&M är inte ensamma om att bli utsatta – även 
multinationella företag som Nike, Adidas, Burberry 
och Uniqlo är under attack efter att ha skrivit under en 
uppmaning om att inte använda bomull från Xinjiang. 

Joakim Abeleen är Kinachef för Business Sweden. Han 
kallar den senaste veckan för ”koordinerad 
opinionsbildning” och har sett liknande aktioner från 
kinesiskt håll förut.  

– Det händer då och då men vad som är nytt den här 
gången är att det finns så mycket styrka i sociala 
medier och på digitala handelsplattformar. Det gör att 
det får större effekt, säger Abeleen. 

Enligt Abeleen är det inte ovanligt att den kortsiktiga 
påverkan är stor för företagen – men han hävdar också 
att återhämtningen kan gå fort.  

– Vi brukar råda dem som hamnar i den här typen av 
situation att fortsätta följa sin uppförandekod precis 
som man ska göra på alla marknader och sitta still i 
båten tills stormen har gått över. 

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) uppger för 
DN att hon ser handelspolitiken som ett verktyg för att 
stärka arbetet för mänskliga rättigheter. Svenska 
företag har, förklarar hon, ett ansvar att agera hållbart 
och ansvarsfullt.  

Trots det vill Anna Hallberg inte uttala sig i fallet med 
H&M. 
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”Den svenska regeringen vill naturligtvis inte se att 
svenska ansvarsfulla företag bojkottas, men jag vill inte 
därutöver kommentera det enskilda ärendet”, skriver 
hon i en kommentar. 

Robin Salomonsson 

robin.salomonsson@dn.se 

Markus Botsjö 

markus.botsjo@dn.se 

07 Erdogan har låst in 
demokratin 
För inte så många år sedan kunde ett besök i Istanbul 
av EU:s två högsta företrädare tolkas som ett steg i 
Turkiets medlemskapsprocess. När Ursula von der 
Leyen och Charles Michel kom dit på tisdagen var den 
frågan död och begraven. 

Artighetsfraser om en modernare tullunion och dialog 
om viktiga saker stod på agendan. Mycket gjort blev 
det säkert inte. Det är i första hand president Erdogans 
fel. 

EU är förvisso ganska nöjt om Erdogan håller sig till 
avtalet från 2016 och stoppar asylsökande från att ta 
sig över till Grekland. I gengäld rullar miljarder euro 
till flyktinglägren i Turkiet. 

Men i övrigt har Erdogan ägnat den senaste tiden åt att 
fortsätta trampa på mänskliga rättigheter och låsa in 
kritiker för påstådda terrorbrott. I helgen greps en 
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grupp ex-amiraler för att de skrivit på ett upprop mot 
ett omstritt kanalbygge. Sådana påhitt jämförs på fullt 
allvar med försök till militärkupp. 

Samtidigt har kampanjen mot det kurdiska partiet 
HDP, Turkiets tredje största, trappats upp. Redan 
sitter många av dess ledare i fängelse, och dussintals 
borgmästare har avsatts. Riksåklagaren, Erdogans 
verktyg, vill nu förbjuda hela rörelsen. Det ska snarast 
ses som ett led i att sabotera oppositionens 
ansträngningar att samla sig mot presidenten. 

EU har mer att undra över, som Turkiets beslut att 
lämna Europarådets konvention om våld mot kvinnor. 
Eller letandet efter gas och olja runt Cypern, som 
utlöste milda europeiska sanktioner i vintras. Eller 
köpet av ett ryskt luftvärnssystem, en ren provokation 
mot Nato. 

Inget blir enklare av att Erdogan är fullt sysselsatt med 
att sparka centralbankschefer som försöker bekämpa 
hög inflation och en skenande valutakris. 

Erdogan kör bulldozer över demokratin och riskerar 
Turkiets stabilitet. Om detta måste EU tala klarspråk. 

Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 
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07 Netanyahu 
nominerad av motvillig 
president 
Israels president Reuven Rivlin ger 
premiärminister Benjamin Netanyahu i 
uppdrag att bilda regering. 

I ett tal till nationen på tisdagen gjorde Rivlin 
klart att han helst skulle ha nominerat någon 
annan än den korruptionsmisstänkte 
Likudledaren – men att lagen inte gett honom 
något val. 

Rivlin, som under flera år på sitt diskreta vis kritiserat 
Netanyahu för hans häftiga utfall mot pressen och 
rättsapparaten, hade velat utse oppositionsledaren Yair 
Lapid till regeringsbildare. Men två partier, 
nationalistiska Nya hoppet och islamistiska Ra’am, 
som kunnat rekommendera Rivlin att ge Lapid 
uppdraget, avstod från att göra det. Därmed backades 

Netanyahus kandidatur upp av 52 Knessetmedlemmar 
mot Lapids 45. 

Benjamin Netanyahu, misstänkt för mutbrott, hävdar 
att åtalen mot honom är ett led i en statskupp, ledd av 
åklagarämbetet. Han har nu 28 dagar på sig att försöka 
bilda en koalition. 

För att lyckas måste han locka Naftali Bennett, ledare 
för högerpartiet Yamina, att ta plats i regeringen. Han 
måste dessutom övertala islamistpartiet Ra’am att inte 
rösta mot en Netanyahu-ledd koalition. Ra’ams ledare 
Mansour Abbas säger sig vara redo att göra detta, i 
utbyte mot flera eftergifter. Bland annat kräver Abbas 
hårda tag mot gängvåldet i arabiska städer. 

Detta krav kan Netanyahu gå till mötes med fler 
poliser. Men Abbas begär också att två lagar skrotas 
eller skrivs om så att de inte diskriminerar Israels 
arabiska medborgare. En av dessa lagar är den så 
kallade ”Nationslagen”, som antogs 2018 och som slår 
fast att endast judar har nationella rättigheter i staten 
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Israel. Lagen berövar också arabiskan dess ställning 
som officiellt språk. 

Nationslagen är helig för partierna i ”Religiös sionism”, 
en gemensam lista för flera extrema nationalistpartier. 
Dess ledare Bezalel Smotrich har gjort klart för 
Netanyahu att allt samröre och varje eftergift till 
arabiska partier betyder att han går miste om listans 
sex mandat. 

Benjamin Netanyahus uppgift är ytterst komplicerad. 
Han måste dels skrapa ihop en minimal majoritet i 
Knesset, dels en majoritet för det mest trängande 
ärendet för hans del: att sätta stopp för 
korruptionsrättegången och stifta en lag som skjuter 
upp åtal mot premiärministrar tills efter att de lämnat 
ämbetet. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

07 Övergivet fartyg 
driver runt på 
Nordsjön 
Norge. Ett övergivet lastfartyg med kraftig slagsida 
befinner sig på drift i Nordsjön, och kan snart komma 
att sjunka. 

Bilder tagna av norska sjöräddningen i måndags visar 
hur några av de tolv besättningsmännen hoppar i havet 
från fartyget Eemslift Hendrika innan de hissas upp av 
helikoptrar. Andra vinschas upp direkt från däck. 
Samtliga är välbehållna. 

– Huvudmotorn blev strömlös under natten och 
fartyget driver nu mot land, säger Hans Petter 
Mortenson på norska Kystverket till NRK. 

TT-Reuters 
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07    2 250 
ton plastavfall uppstår varje dygn i Nigerias 
ekonomiska huvudstad Lagos, beräknar startup-
företaget Wecyclers. Skräpet – utöver plast handlar det 
om uppemot 13 000 ton andra sopor – hamnar 
överallt, och är ett jätteproblem. Men Wecyclers ser en 
affärsmöjlighet. Sorterad plast kan säljas för 
motsvarande 4 400 kronor per ton. Det innebär att 
Lagos skulle kunna dra in motsvarande 2,2 miljarder 
kronor per år bara på återvunnen plast. 

TT 

07 Lönnkrogar för 
societeten rör upp 
känslor i Frankrike 
Mitt under pandemin dinerar Paris societet på 
lyxiga lönnkrogar – trots att nattligt 
utegångsförbud råder och att restauranger i 
Frankrike bara får sälja mat för avhämtning.  

Detta enligt ett avslöjande i tv-kanalen M6. Nu 
ställs frågan: vilka deltog egentligen i 
middagarna? 

Champagne, kaviar och hummer i ingefärskryddad 
smörsås. Tryfferad gåslever. Dilammstek. Ravioli på 
stjärnkocken Michel Guérards vis. Och till dessert: 
skogsbärssorbet och påskchoklad. 

Det får man – liksom ytterligare några glas vin – för 
det facila priset av 490 euro per person (4 900 kronor), 
om man lyckas säkra en inbjudan till den lönnkrog 
som avslöjas med dold kamera i kanalen M6:s 
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reportage. Mellan guldornamenterade speglar och 
tavlor dinerar ett 40-tal personer, uppassade av kypare 
som inte bär munskydd.  

– Här bär vi inte mask. Alla som kommer hit tar av sig 
munskydden. När man passerat dörren finns inte 
längre covid-19. Det här är en privat klubb, och vi vill 
att våra gäster känner sig som hemma, säger en 
anställd i reportaget, som sänder chockvågor genom 
det till stora delar nedstängda Frankrike. 

Restauranger och kaféer är igenbommade i Paris sedan 
flera månader tillbaka, och enbart avhämtning är 
tillåten. Men för vissa delar av eliten tycks reglerna 
alltså inte gälla, enligt reportaget, som publicerades i 
fredags. 

Särskilt uppmärksammat har ett vittnesmål från en 
anonym ”krogkund” blivit: 

– Nu i veckan har jag dinerat på två–tre såna där 
restauranger som man kan kalla för lönnkrogar, 
tillsammans med ett antal ministrar. Det får mig att 

skratta lite. Vi lever fortfarande i en demokrati, man 
gör som man vill... 

Vem var detta vittne? Och vilka var ministrarna? 

Frågan ställdes snabbt på sociala medier, där frasen 
”#OnVeutLesNoms” – vi vill ha namnen – blivit vanlig 
i helgen. 

I måndags visade det sig att ”vittnet” var ingen mindre 
än Pierre-Jean Chalançon, en excentrisk festfixare och 
samlare av Napoleon-klenoder – som dessutom 
beskrivs som vän till presidenthustrun Brigitte 
Macron.  

Pierre-Jean Chalançon äger eventlokalen 
Viviennepalatset i centrala Paris, som pekas ut av 
användare på sociala medier som den lokal som syns i 
M6:s reportage. Den 50-årige Chalançon nekade till en 
början, men bekräftar nu att det är Viviennepalatset 
som syns på bilderna. 
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– Det var bara en kväll för att visa Viviennepalatset för 
några företagare. Jag organiserar absolut inte några 
soaréer eller fester, säger Chalançon till BFM. 

Han hävdar att det han sa i reportaget om att ha 
dinerat med ministrar bara var ett avancerat 
aprilskämt. Eller ”aprilfisk” (poisson d’avril), som man 
säger i Frankrike. 

– Om folk inte har någon humor förstår de inte sånt. 
Det här var en enorm aprilfisk, och den gick hem!  

Redaktionen på M6 har svarat med att publicera en 
längre version av intervjun med Chalançon. I den 
beklagar han sig över coronarestriktionerna och det 
låter inte som att han skämtar.  

Det finns många fransmän som är trötta på 
restriktioner, och de flesta unnar sig inte att gå på 
lönnkrogar som den som skildras i reportaget. 

Inrikesminister Gérald Darmanin har beordrat en 
utredning, och polisen har inlett en förundersökning. 

Från regeringen förnekas dock alla uppgifter om 
hemligt dinerande ministrar. 

– Alla ministrar, utan undantag, respekterar reglerna, 
försäkrar finansminister Bruno Le Maire.  

Erik de la Reguera 

erik@delareguera.se 

183



07 Skadegörelse av 
judiska gravar gav 
fängelse 
Danmark. En domstol i Randers i Danmark har dömt 
en 28-årig man för skadegörelse på en judisk 
begravningsplats 2019. 

Mannen döms till nio månaders fängelse. Den skyldige 
sägs ha kopplingar till nazistiska Nordfront. En 
medåtalad i gruppen har tidigare dömts till fängelse i 
ett år för hatbrottet. 

84 gravstenar vandaliserades, vältes eller sprejades 
med färg. På en sten klistrades en davidsstjärna, den 
symbol som nazisterna valde för att särskilja judar 
under folkmordet mot dem. 

TT-Ritzau 

07 Så hamnade Sverige 
och EU efter i 
vaccinkampen 
EU och därmed Sverige hamnade efter 
Storbritannien och USA i kampen om covid-19-
vaccin. Hur gick det till? 

DN:s korrespondent Pia Gripenberg berättar 
om turerna i den tuffa konkurrensen om 
vaccinleveranser. 

Lördagen den 12 juni förra året spreds ett ljus i 
coronamörkret i Italien, Frankrike, Nederländerna och 
Tyskland. Då undertecknade ländernas fyra 
hälsoministrar ett gemensamt avtal med Astra Zeneca 
som skulle ge dem och övriga EU upp till 400 miljoner 
doser mot covid-19.  

– Denna överenskommelse kommer att säkerställa att 
hundratals miljoner européer har tillgång till 
Oxforduniversitetets vaccin när det blivit godkänt, 
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förklarade Astra Zenecas vd Pascal Soriot i ett 
pressmeddelande som publicerades samma helg. 

– Med vår europeiska leveranskedja, som ska börja sin 
tillverkning inom kort, hoppas vi att vaccinet snabbt 
kan bli allmänt tillgängligt, fortsatte han. 

Vaccinet blev godkänt i EU i januari i år. Men 
hundratals miljoner européer väntar fortfarande på sitt 
vaccin. Varför har Sverige och EU hamnat på 
efterkälken i kampen om vaccinen jämfört med USA 
och Storbritannien? 

– Stoppa bara människor från att dö! 

Uppdraget var klart formulerat av premiär- minister 
Boris Johnson. Mottagaren var Kate Bingham, 
riskkapitalist med 30 års erfarenhet från hälso- och 
läkemedelsbranschen. I maj förra året utsågs hon att 
leda landets vaccingrupp. Med Johnsons uppmaning 
kom även befogenheter för Bingham. 

För italienska La Repubblica berättar Kate Bingham 
hur hon hade direktkontakt med premiärministern och 
fyra andra ministrar. 

– Jag ringde och sade att vi måste ha ett beslut om en 
viss sak inom 24 timmar, vi fick ett beslut inom 24 
timmar. Jag tror det är ovanligt. 

I intervjun beskriver hon att målet var att snabbt säkra 
vaccin till den brittiska befolkningen. Det betydde dels 
att sluta avtal med bolag som hunnit långt i sin 
forskning, dels att bolagen skulle kunna leverera. 

– Kunde vi verkligen tro på att de skulle klara att bygga 
ut verksamheten och i tid kunna tillverka de antal 
doser vi behövde? Därför valde vi Biontech framför 
Moderna, säger Bingham och hänvisar till att Pfizer/
Biontechs leveranskedja är mer inriktad på Europa än 
Modernas, som prioriterar USA. 

När hon fick sitt uppdrag hade universitetet i Oxford 
ett par veckor tidigare blivit överens med Astra Zeneca. 
Bolaget, som annars inte sysslar med vaccin, skulle 
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utan vinstintresse hjälpa till att utveckla, tillverka och 
distribuera det lovande vaccinet. Eftersom Astra 
Zeneca är baserat i Storbritannien är detta en lösning 
som tilltalar brittiska regeringen. Enligt Wall Street 
Journal var regeringen emot att ett USA-bolag slöt 
avtal med universitetet. 

– Storbritannien hade ett väldigt strategiskt sätt att gå 
tillväga – att snabbt säkra vaccin. Det europeiska 
tillvägagångssättet verkar vara mer av en vanlig 
upphandling, som handlar om att se till att du får bäst 
valuta för pengarna med ditt vaccin, säger Kate 
Bingham till La Repubblica. 

Med europeiskt sätt menar hon EU.  

För EU:s samlade 27 medlemsstater var frågan om 
vaccin våren 2020 rätt ointressant. Det var kaos i 
ländernas sjukvård, skyddsutrustning saknades, 
leveranser stoppades vid gränserna, arbetslösheten 
sköt i höjden och diskussionen hade börjat om ett 
jättelikt stödpaket, det skulle senare bli den så kallade 
coronafonden. Ett vaccin låg längre fram. 

Undantag fanns. Frankrike och Tyskland såg med oro 
hur USA:s president Donald Trump i början av mars 
2020 samlade vd:ar för läkemedelsbolag i Vita huset. 
Han ville ha fram vaccin. Till amerikanerna. Med på 
mötet var det tyska läkemedelsbolaget Curevac och 
franska Sanofi. 

När Die Welt rapporterade att Donald Trump försökte 
driva igenom att USA skulle få exklusiv rätt till 
Curevacs vaccin blev det ramaskri i Tyskland. 
Regeringen beslöt att bli delägare för att säkra ett 
framtida vaccin. I samma veva slöt Astra Zeneca sitt 
första vaccinavtal. USA investerade över en miljard 
dollar (8,75 miljarder kronor) och Astra Zeneca lovade 
leverera minst 400 miljoner doser till USA. 

Frankrike och Tyskland fick senare på våren med sig 
Nederländerna och Italien i vaccininköp. I början av 
juni offentliggjordes samarbetet i Inclusive Vaccine 
Alliance, Iva.  

Tio dagar senare, den 12 juni, skrev Iva under sitt avtal 
med Astra Zeneca. 
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– Det avtalet, jag tror det offentliggjordes en lördag, 
var en provokation, säger Richard Bergström, som den 
16 juni utsågs till Sveriges vaccinsamordnare. 

Syftet med provokationen var, enligt honom, att 
bereda väg för EU-kommissionen och få fart på övriga 
länder att sluta upp i en gemensam EU-strategi. Den 17 
juni presenterade EU-kommissionens ordförande 
Ursula von der Leyen EU:s vaccinationsstrategi. 

Ursula von der Leyen hade länge velat ha en 
samordning. Inom kommissionen befarade man en 
liknande strid mellan medlemsländerna om vaccin 
som det varit om skyddsutrustning. Problemet är att 
hälsofrågor inte tillhör Bryssels ansvarsområde, utan 
medlemsstaternas. Och hos dem varierar det vad som 
görs centralt och vad som görs regionalt. Hälsofrågor 
är alltså inte lätta att samordna.  

Till midsommar var medlemsstaterna i alla fall med på 
notan. EU:s gemensamma styrgrupp, där Richard 
Bergström ingår, kunde ha sitt startmöte och ta över de 

samtal med läkemedelsbolagen som Iva-kvartetten 
fört. 

– Vi prioriterade Moderna, Pfizer och Astra Zeneca och 
tog en ganska stor finansiell risk med mrna-vaccinen. 
Pfizer sade att de gärna byggde fyra fabriker om vi 
betalade. Det sade vi att vi gjorde. Många miljarder 
kronor har gått dit, säger Bergström. 

EU:s förhandlare krävde dock inte att bolagen först 
skulle fördela vaccinet inom EU, innan det fick säljas 
till andra länder.  

Det gjorde USA. Trumps administration skrev in 
klausuler i avtalen som hindrar bolagen från att 
exportera. Nuvarande presidenten Joe Biden har följt 
samma strategi. Förutom några mindre partier som 
skickats till grannländer har USA inte exporterat 
färdigt vaccin. 

Trump satte USA först. EU-kommissionen under 
Ursula von der Leyen ville tillverka för hela världen, 
vilket följer europeisk tradition. 
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Europa är nämligen världens vaccincentrum. Runt 75 
procent av all tillverkning sker i nio EU-länder samt 
Schweiz och Storbritannien. Om EU bytt fot mitt under 
pandemin och stoppat vaccinexport finns risk att 
bolagen flyttar delar av verksamheten till andra länder. 

– Jag tror absolut inte på en EU-först-strategi. Hade vi 
sagt till Moderna att vi vill ha fabriken men lägga 
beslag på produktionen, då hade man kanske inte 
investerat i EU och i Schweiz utan gått till Singapore i 
stället, säger Richard Bergström. 

Sedan den 1 december har EU exporterat 77 miljoner 
doser till 33 olika länder, bland dem Storbritannien 
och USA, enligt Ursula von der Leyen. 

I augusti 2020 slöt EU sitt slutgiltiga avtal med Astra 
Zeneca. EU:s förhandlare påpekar gärna att det är 
daterat en dag tidigare än bolagets kontrakt med 
Storbritannien. Datumet är en del av tvisten som följt 
när bolaget bara levererar en bråkdel av vad man lovat 
EU. 

Datum är en sak, själva överenskommelsen en annan. 
Nyhetssajten Politico har talat med experter och källor 
om avtalen. En slutsats är att i Storbritannien tänkte 
förhandlarna igenom hela kedjan av 
underleverantörer, inte bara själva leveranserna som i 
EU:s avtal. Britterna fick helt enkelt bättre koll på att 
bolaget verkligen kunde skicka de doser man lovade. 

Astra Zenecas vd Pascal Soriot har i intervjuer sagt att 
en principuppgörelse med Storbritannien var klar tre 
månader före EU:s. Därför har bolaget hunnit rätta till 
produktionsstörningar i de brittiska fabrikerna. Men 
då glömmer Soriot att han redan i juni lovade fyra EU-
länder en leveranskedja i Europa. 

Avgörande för tillverkarna är att få vaccinet godkänt. I 
USA och Storbritannien har myndigheterna gett så 
kallat nödgodkännande för covid-19, som snabbat på 
processen. I december fanns två vaccin vardera 
godkända i Storbritannien och USA. I EU fanns ett. 

Varje EU-land har på egen hand kunnat ge 
nödgodkännande, vilket bland annat innebär att staten 
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tar på sig huvudansvaret för vaccinet, inte bolaget. 
Förra året fanns ingen vilja hos något EU-land att gå i 
den riktningen. 

– Man måste komma ihåg att under sommaren och 
hösten var det diskussioner om att det går väldigt fort 
att ta fram vaccin. I stället för tio år var det nere på tio 
månader. Cheferna för läkemedelsmyndigheterna 
deklarerade tidigt att de skulle ta den tid som behövs 
för att granska, säger Richard Bergström. 

Här spelar vaccinskepticismen som finns i delar av 
Europa en roll. För att skapa förtroende hos 
medborgarna fick det inte framstå som att vetenskapen 
tog farliga genvägar. 

I år har Slovakien och Ungern brutit 
sammanhållningen och godkänt kinesiska och ryska 
vaccin. 

EU och Storbritannien har även valt skilda vägar i hur 
vaccinet används. Britterna låter det gå upp till tolv 
veckor mellan första och andra dosen. EU har kortare 

tid. Eftersom EU haft leveransproblem har många 
länder valt att spara i lager för att garantera att 
invånarna kan få sin andra dos.  

USA, Storbritannien och EU har investerat många 
miljarder i läkemedelsbolagen för att de ska kunna 
bygga en produktionsapparat. Uppgifter som läckt ut 
visar att EU i de flesta fall betalar mindre per dos än 
vad andra gör. För till exempel Pfizer/Biontech betalar 
EU runt 120 kronor medan USA ligger runt 165 kronor. 

Det har fått exempelvis EU-parlamentariker att undra 
om unionen varit för snål. Hade EU fått mer vaccin 
tidigare om man betalat mer? 

När Sandra Gallina, som skrivit under avtalen med 
läkemedelsbolagen, utfrågats av parlamentariker har 
hon bestämt förnekat det. 

– Problemet är produktionen. I det stora hela får vi vad 
vi beställt, svarade hon och pekade ut Astra Zeneca 
som undantaget. 
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Vice ordförande i EU-kommissionen, Margrethe 
Vestager, försvarar också prispressen. 

– Om du verkligen behöver något är du redo att betala 
det som krävs. Men när du behöver något för många, 
många, många spelar priset roll. Alla har inte tillgång 
till en gigantisk budget utan begränsningar. Dessutom 
är det ingen tvekan om att bolagen gör vinster, säger 
hon. 

Sandra Gallinas insats är ifrågasatt. Hon är van 
förhandlare i handelsfrågor, senast i Mercosuravtalet 
med flera sydamerikanska länder. Men Gallina kan 
inget om läkemedels- eller hälsofrågor. 

– Det är en helt annan sak att förhandla stora inköp 
från företag jämfört med ett handelsavtal. 
Kommissionen håller inte på med sånt, förutom när de 
köper in kontorsmöbler till Berlaymont (EU-
kommissionens högkvarter), säger en missnöjd EU-
källa till DN. 

Samma källa anser att kommissionen har ett stort 
ansvar för Astra Zenecas uteblivna leveranser. 

– Att den inte gjorde en noggrann kontroll av 
produktionskedjan är en gåta. 

Richard Bergström tar Sandra Gallina och hennes 
team i försvar. I gruppen finns stor expertis, framhåller 
han, även när det gäller upphandlingar av läkemedel 
och innovationer. 

Vilka misstag har EU gjort? 

– Tyvärr måste jag säga att vi skulle ha varit mer 
misstänksamma. Vi skulle varit mycket mer 
ifrågasättande av kontrakten. Vi skulle behövt ha folk 
ute på fabrikerna och lagren. Vi skulle ha haft 
exportkontrollen från början, men använt den varsamt, 
säger han. 

Efter att Astra Zeneca i slutet av januari meddelade att 
man inte kunde leverera som planerat införde EU-
kommissionen att tillverkare måste anmäla vaccin som 
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ska exporteras. Sedan förra veckan har EU:s 
befogenheter att stoppa export utvidgats. 

Astra Zeneca har fortfarande problem hos sin 
underleverantör i Belgien. Företagets nordiska 
kommunikationsdirektör Jacob Lund kan inte säga när 
de är lösta. 

– Vi jobbar fortlöpande med att optimera 
produktionen. Jag vågar inte uppskatta vilka volymer 
vi kommer att nå upp till och när, säger han. 

Till EU:s nackdel är att Astra Zenecas andra fabrik i 
EU, i Nederländerna, är liten. Och fabrikerna i 
Storbritannien kommer att leverera till EU först när 
bolaget levt upp till sitt brittiska avtal, enligt Jacob 
Lund. 

Astra Zeneca håller i vanliga fall inte på med vaccin, 
vilken betydelse har det när det gäller problemen? 

– Det har ingen påverkan. Det här är biologiska 
tillverkningsprocesser och där har vi väldigt bra 
kompetens, säger Jacob Lund. 

Ledarna för Frankrike och Tyskland, de EU-länder 
som var tidiga med att vilja säkra vaccin, försvarar 
fortsatt att EU haft en gemensam strategi. Det gör även 
statsminister Stefan Löfven. 

EU-kommissionens Margrethe Vestager målar upp en 
bild av vad som kunde ha hänt om länderna i stället 
konkurrerat om vaccin: 

– Föreställ er ett EU-toppmöte där fem medlemsländer 
är fullt vaccinerade. Fem har ingen aning om när de 
når dit. Resten ligger någonstans däremellan. Det 
skulle kunna vara slutet för unionen, säger hon.  

Pia Gripenberg 

Fakta. Godkända vaccin 
mot covid-19 i Europa och 
USA 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, 
EMA 
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21 december: Pfizer/Biontech. 

6 januari: Moderna. 

29 januari: Astra Zeneca. 

11 mars: Janssen. 

Brittiska läkemedelsmyndigheten, 
MHRA 
2 december: Pfizer/Biontech. 

30 december: Astra Zeneca. 

8 januari: Moderna. 

Amerikanska läkemedelsmyndigheten, 
FDA 
11 december: Pfizer/Biontech. 

18 december: Moderna. 

27 februari: Janssen. 

Fakta. EU:s alla 
vaccininköp 2020–2021 
Pfizer/Biontech: 500 miljoner doser 

Astra Zeneca: 400 miljoner doser 

Moderna: 310 miljoner doser 

Janssen: 200 miljoner doser (enkel) 

Ej godkända: 
Sanofi: 300 miljoner doser 

Curevac: 405 miljoner doser 
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07 H&M ska stänga 30 
butiker i Spanien 
Klädjätten H&M avser att säga upp cirka 1 100 
anställda i Spanien. Totalt 30 fysiska butiker ska 
stängas, varav 27 är H&M-butiker och 3 Cos-butiker. 

Orsaken är pandemins effekter. H&M hänvisar till de 
stora förändringar som klädhandeln går igenom med 
ökad digitalisering, förändrade kundbeteenden och 
ökad näthandel. 

TT-AFP 

07 Stöd till Air France 
får grönt ljus av EU 
EU-kommissionen godkänner den franska regeringens 
stöd till Air France med 4 miljarder euro. Men 
flygbolaget måste avstå omkring 18 slot-tider per dag 
på Orly-flygplatsen i Paris. 

– Det ger konkurrerande flygbolag chans att expandera 
på flygplatsen, och säkrar låga priser och bra 
valmöjligheter för europeiska konsumenter, säger EU:s 
konkurrenskommissionär Margarethe Vestager. 

TT-AFP 
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07 Åklagare: Terrorhot 
avvärjdes med tillslag i 
påskhelgen 
Ett sambopar från Afghanistan misstänks ha 
planerat ett terrordåd i Stockholms län. 
Genom ett tillslag under påskhelgen tror sig 
Säpo och Åklagarmyndigheten nu ha avvärjt 
hotet. 

– Det är alldeles klart att vi har gjort det, säger 
åklagare Per Lindqvist. 

Det var den 2 april som Säkerhetspolisen slog till mot 
mannen och kvinnan, som är i 30-årsåldern och 
folkbokförda i en kommun norr om Stockholm. 
Kvällen innan hade något hänt som fått Säpo att befara 
att risken för ett terrordåd var överhängande. 

– De anhölls i sin frånvaro klockan 22:45 den 1 april 
och kunde gripas morgonen därpå, berättar Per 

Lindqvist, chefsåklagare vid Riksenheten för s-
äkerhetsmål. 

Vilken information som låg bakom beslutet vill han 
inte gå in på. 

– Jag kan bara säga att det var flera olika skäl som 
ledde fram till att ingripandet gjordes just då. 

Mannen och kvinnan, som båda är afghanska 
medborgare, sitter nu häktade på sannolika skäl 
misstänkta för stämpling till terroristbrott. Den 
misstänkta terrorplaneringen ska ha inletts den 2 
januari och brottsplatsen anges vara Stockholms län. 
När paret dök upp på Säpos radar vill Per Lindqvist 
inte säga, men gripandet under påskhelgen ska ha 
föregåtts av omfattande spaning. 

– Det är ett arbete som har pågått en längre tid, säger 
Per Lindqvist och berättar att ett stort it-material har 
säkrats i utredningen. 
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Några andra misstänkta finns i nuläget inte och tack 
vare razzian ska det befarade terrorhotet nu vara över, 
enligt åklagaren. 

– Ja, det är bilden, säger han. 

Enligt häktningsbeslutet i Solna tingsrätt ska åtal vara 
väckt senast den 19 april. Men Per Lindqvist räknar 
med att behöva betydligt längre tid än så för att avsluta 
utredningen. 

– Det är många förhör som måste hållas och mycket 
material som ska analyseras, vilket gör att vi säkert 
måste hålla på fram till sommaren. 

Båda de misstänkta förnekar brott, enligt deras 
respektive försvarare. Ingen av dem har tidigare varit 
misstänkt för någon brottslighet i Sverige, enligt 
information till DN. 

Lasse Wierup 

lasse.wierup@dn.se 

08 Britterna stolta och 
Johnson andas ut – 
trots skandalerna 
London. I Storbritannien har befolkningen än 
så länge inte känt av så mycket brexitkaos.  

Däremot en vaccinnål i armen.  

31 miljoner britter har fått åtminstone en dos 
vaccin mot covid-19 och om några dagar tänker 
Boris Johnson gå till puben när restriktionerna 
lättar. Många ser vaccinframgången som ett 
bevis för att ett liv utanför EU trots allt inte är 
så tokigt.  

KOMMENTAR. Det vore naturligtvis intressant om 
Boris Johnson var en kvinna. Om Storbritannien hade 
en kvinnlig premiärminister som hade sex barn med 
tre olika pappor och under åren ständigt avslöjades 
med nya älskare utan att det politiskt över huvud taget 
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tycktes skada henne. Hon fortsatte vältra sig i makt och 
sex likt en måttlös renässansfurstinna.  

Folket bara ryckte på axlarna.  

Det hade naturligtvis aldrig hänt.  

De senaste veckorna har historien om Boris Johnsons 
affär med Jennifer Arcuri åter rullat i de brittiska 
tabloiderna. Paret var tillsammans i fyra år medan 
Johnson var borgmästare i London. Hennes företag 
fick samtidigt tillgång till över en miljon kronor i 
offentliga företagsstöd. Det är en historia som hade 
fällt många politiker.  

Även manliga politiker.  

Men Boris Johnson skakar av sig allt på ett par 
timmar. I själva verket har den brittiske 
premiärministern en betydligt bättre politisk vår än 
han hade kunnat hoppas på.   

Boris Johnson har som bekant satsat allt politisk 
kapital på brexit. Det var Storbritanniens skilsmässa 

från EU som förde honom till makten. Men brexit var 
också hans politiska förbannelse. Brexit är tekniskt 
komplicerat och Johnson är en typ av politiker som 
ofta snubblar när han måste hantera detaljer. Han 
föredrar att måla med breda penseldrag. Skulle det till 
slut bli brexit som fällde honom? 

Revolutioner äter som bekant ofta sina egna barn.  

Denna vinter blev skilsmässan från EU verklighet. 
Många befarade månader av handelskaos och en 
folkopinion som skulle vända sig mot Johnson.  

Det var av det här skälet som den brittiska regeringen 
sköt upp införandet av nya importkontroller vid 
gränsen. Man ville skjuta upp det befarade 
brexitkaoset när varor som kommer in från EU måste 
kontrolleras. Initialt var planen att från och med den 1 
april kräva full dokumentation av allt kött, all mjölk 
och alla äggprodukter. Men nu har man skjutit upp det 
hela ytterligare.  
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I vanliga fall hade regeringen fått hård kritik för detta. 
Varför har ni inte fått fungerande brexitsystem på plats 
än? Varför fick de brittiska hamnarna inte några extra 
pengar att bygga kontrollinfrastruktur med förrän i 
december? 

Men nu har regeringen förstås den perfekta ursäkten. 
”Tyvärr gör den pågående pandemin att vi måste 
skjuta upp brexitkontrollerna ytterligare.”  

Därmed har det brittiska folket inte märkt av särskilt 
mycket handelskaos än.  

I mitten av mars kom den första tillförlitliga statistiken 
gällande handelseffekterna av brexit. Den visade att 
brittisk export till EU rasade med 40 procent mellan 
december och januari. Detta skedde samtidigt som 
brittisk export till resten av världen var mer eller 
mindre oförändrad.  

Samtidigt är det svårt att säga hur mycket av det här 
dramatiska exportfallet som har att göra med brexit 
och hur mycket som har att göra med pandemin – till 

exempel att lastbilschaufförer plötsligt blev tvungna att 
visa upp negativa covidtester för att ta sig till 
Frankrike.  

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab säger 
att man inte kommer att kunna bedöma effekterna av 
brexit förrän om tio år. Ekonomiskt är det de 
långsiktiga förändringarna av handelsmönstren som 
kommer att ha störst effekt. Hur de kommer att se ut 
vet man just nu nästan ingenting om. Och det långa 
perspektivet gör att det inte heller är något som vanligt 
folk riktigt oroar sig för.  

Den senaste veckan har tabloiderna publicerat 
snyfthistorier om britter som flyttar hem från Spanien. 
Det handlar om nya brexitregler som trädde i kraft den 
31 mars. De innebär att britter i Spanien måste ansöka 
om visum eller uppehållstillstånd. Men inga brittiska 
pensionärer har blivit deporterade, vilket tabloiderna 
nästintill har gett intryck av.  

Detta är folk som helt enkelt inte har skickat in några 
ansökningar och valt att åka hem.  
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Samtidigt är det andra brexitproblem som inte verkar 
ha materialiserats. Londons finanssektor står för 
nästan 10 procent av de brittiska skatteintäkterna och 
2 miljoner jobb. Efter folkomröstningen om brexit 
uppskattade bedömare att runt 80 000 av dessa jobb 
skulle försvinna. Men nu visar en ny rapport från 
konsultfirman EY att bara 7 500 finansjobb har 
försvunnit.  

I januari gick Amsterdam visserligen om London och 
blev den största hubben för aktiehandel i Europa. Över 
ett tusen miljarder euro i tillgångar har lämnat 
Storbritannien. Men det verkar alltså som att 
personerna som sköter dessa pengar i hög grad 
fortfarande finns i London. Hittills har det helt enkelt 
inte varit så mycket brexitkaos.  

I alla fall inte så mycket som vanliga människor har 
känt av.  

Vad de i stället har känt av är en vaccinnål i armen.  

Storbritannien har i skrivande stund vaccinerat mer än 
31 miljoner människor med åtminstone en dos. Till och 
med undertecknad, en frisk 37-åring, har blivit 
vaccinerad.  

Det brittiska folket har naturligtvis noterat att 
vaccineringen inte går lika snabbt i EU. Allt detta har 
höjt landets nationella självförtroende. I stället för 
kaos och förödmjukelse har Storbritanniens första 
månader utanför EU dominerats av en berättelse om 
hur landet ensamt lyckas med något som EU (än så 
länge) inte har klarat av.   

Pr-mässigt är detta en dröm för Boris Johnson. En ny 
mätning från opinionsinstitutet Ipsos Mori visar att 67 
procent av britterna tycker att Storbritannien har 
hanterat vaccinationsprogrammet bättre än EU. Det 
här kanske inte låter som så mycket men då måste man 
komma ihåg att britterna i över fem år har varit envist 
delade på mitten. De som röstade för brexit har i 
princip tyckt att allt som EU gjort har varit dåligt. De 
som röstade mot har tyckt att allt som Storbritannien 
har gjort är kaos och katastrof.  
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Det ska helt enkelt mycket till för att någon som 
röstade mot brexit ska lufta åsikten att Boris Johnson 
har gjort någonting bättre än Bryssel.  

Men det verkar folk alltså göra gällande vaccinationen.  

Länge trodde man att Storbritannien helt enkelt hade 
varit snabbare med att skriva kontrakt med Astra 
Zeneca än EU. Det var därför som Storbritannien hade 
bättre tillgång till vaccin. Men nu har det visat sig att 
det inte var så enkelt. Jo, ett kontrakt skrev man med 
Oxfords universitet redan i maj 2020 men det stora 
kontraktet mellan Storbritannien och Astra Zeneca 
skrevs samma vecka som EU skrev sitt.  

EU har surat de senaste månaderna för att unionen 
exporterar vaccin från Belgien som går in i armen på 
friska brittiska 40-åringar samtidigt som många 
europeiska 70-åringar fortfarande är oskyddade.  

Storbritannien har samtidigt inte exporterat några 
vaccin till EU.   

Många har velat se det som en effekt av brexit. 
Storbritannien har lämnat EU och sätter nu sig självt 
först. Dumma Boris Johnson! Samtidigt är 
Storbritannien inte det enda land som har valt den här 
vägen. USA har mer eller mindre gjort samma sak. 
Indien, Kina och EU har exporterat stora mängder 
vaccin de senaste månaderna. USA och Storbritannien 
har inte gjort det. 

Först i slutet av mars skickade USA 4 miljoner doser 
till Kanada och Mexiko. Och det berodde framför allt 
på att man oroar sig för vad den enorma kinesiska 
vaccinexporten gör med den geopolitiska 
maktbalansen i världen.  

Det är med andra ord snarast EU som är undantaget 
från någon sorts krass princip om att sätta sin egen 
befolkning först.  

Inte Storbritannien.  

Här tolkar många alltihopa som en vinst för Boris 
Johnson. Man ser det som ett bevis för att ett liv 
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utanför EU trots allt inte är så tokigt. Det är ju inte 
heller bara tillgången på vaccin som har gjort att 
Storbritannien har lyckats så bra med vaccineringen: 
det är också tack vare en jättelik mobilisering inom det 
statliga sjukvårdssystemet.  

Britterna är helt enkelt lite stolta. Nästa vecka börjar 
Storbritannien att lätta på restriktionerna. Gym, 
pubar, frisörer öppnar igen. 

Att ytterligare en av premiärministerns affärer rullas 
upp i tidningarna blir då en bagatell. 

Boris Johnson kan andas ut. Igen. 

08 Erdogan förpassade 
von der Leyen till 
soffan 
Relationerna mellan Turkiet och EU är inte de 
bästa. Frågan är hur de påverkas av att 
president Erdogan offentligt förödmjukat EU-
kommissionens ordförande Ursula von der 
Leyen. 

von der Leyen degraderades till bisittare när 
hon och Europeiska rådets ordförande Charles 
Michel besökte Ankara. 

Kameran följer tre personer in i rummet. Alla bär titeln 
president på engelska. Recep Tayyip Erdogan, Charles 
Michel och Ursula von der Leyen låter sig filmas och 
fotograferas framför flaggor och välstoppade, 
guldbeklädda stolar. När det ska sätta sig uppstår 
problemet. Det finns bara två stolar. 
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Erdogan och Michel slår sig ned. Ursula von der Leyen 
förblir stående, slår ut med armarna och harklar ett 
”ähm...?”. I nästa filmsekvens sitter hon på en soffa. 
Vid sidan, en bit bort. #Sofagate är fött på sociala 
medier. 

”Om Erdogan besökte mitt hem skulle jag hitta en stol 
åt honom. Trots att han är man”, twittrar en kvinnlig 
europaparlamentariker från Litauen som ingår i 
kristdemokratiska EPP-gruppen. 

”Ska berätta för mina barn att detta är varför Turkiet 
inte blir medlem i EU”, skriver en annan, medan en 
tredje person kallar Ursula von der Leyen för det första 
offret för att Turkiet dragit sig ur Istanbul-
konventionen. Flera frågar sig varför inte Michel 
erbjöd von der Leyen sin stol. 

Från officiellt EU-håll förklaras att möbleringen nog 
var enligt protokollet, men EU-kommissionens 
talesperson Eric Mamer konstaterar att vid utländska 
besök brukar de två ordförandena behandlas 
likvärdigt. 

Turkiet säger å sin sida att det inte fanns någon avsikt 
att förödmjuka EU, rapporterar nyhetssajten Politico. 
Ursula von der Leyens reaktion visar i vilket fall tydligt 
att placeringen i soffan inte var förankrad hos henne. 

För att understryka det märkliga i situationen räcker 
det att gå fyra år tillbaka i tiden. Då besökte Erdogan 
Bryssel och mötte EU:s dåvarande toppduo Jean-
Claude Juncker och Donald Tusk. Två år tidigare var 
Juncker och Tusk i Turkiet. Bilderna från dessa möten 
visar tre herrar intill varandra i var sin fåtölj. 

Mötet mellan EU-topparna och Erdogan varade i 
nästan två timmar. Enligt en EU-källa var det 
”uppriktigt”, ett diplomatiskt kodord för att EU 
kritiserade Turkiets agerande i olika frågor. 

Parterna har en komplicerad relation. Till exempel om 
att turkarna borrar efter olja och gas i östra Medel-
havet nära EU-länderna Grekland och Cypern samt om 
migrationsavtalet från 2016. Just nu finns omkring 
fyra miljoner syriska flyktingar på turkiskt område. EU 
finansierar bland annat deras utbildning och 
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hälsovård. EU-kommissionen väntas inom kort föreslå 
ett nytt mer omfattande avtal. 

På presskonferensen med von der Leyen och Michel 
efter mötet i Ankara tog båda fasta på att EU vill ha ett 
ökat utbyte och bättre samarbete med Turkiet. Men de 
markerade att det främst är Turkiet som måste ändra 
sitt beteende. 

Särskilt Ursula von der Leyen var tydlig i sina budskap: 

– Att respektera grundläggande mänskliga rättigheter 
och rättsstatens principer är avgörande för EU. Det 
måste vara en integrerad beståndsdel i vår relation. 
Turkiet måste respektera internationella regler och 
normer, sade hon. 

Hon och Charles Michel kritiserade att Turkiet nyligen 
lämnat Istanbulkonventionen, en konvention som ska 
bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. 

– Jag är djupt oroad över det faktum att Turkiet har 
dragit sig ur Istanbulkonventionen. Den handlar om 

att skydda kvinnor och barn från våld och är helt klart 
fel signal att skicka just nu, sade von der Leyen. 

På onsdagen besökte Ursula von der Leyen, utan 
Michel, Jordaniens kung Abdullah för att diskutera 
bland annat migration. När detta skrivs har ännu inga 
bilder publicerats som avslöjar hur de satt. 

Charles Michel har hittills varit tyst i #sofagate. 

Pia Gripenberg 
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08 Norge ska öppnas 
steg för steg 
Norge har presenterat en plan för hur landet 
ska öppnas i fyra steg när spridningen av 
coronaviruset börjar minska.  

– Öppningen ska ske stegvis och kontrollerat. När vi 
har öppnat i ett steg ska vi som huvudregel vänta i tre 
veckor innan vi går vidare till nästa, sade statsminister 
Erna Solberg vid en presskonferens. 

Hon vill inte slå fast några datum. Regeringen kommer 
att bedöma situationen löpande utifrån smittspridning, 
sjukvårdens kapacitet och hur det går med 
vaccinationerna. 

Som exempel innehåller steg ett att norrmän ska 
kunna ta emot upp till 5 gäster hemma, att upp till 100 
personer kan tillåtas på evenemang inomhus med fasta 
platser och att alkoholförsäljning kan ske till klockan 
22 på restauranger om det även serveras mat. Detta 
kan införas redan nästa vecka, om inte påsken lett till 
mer smittspridning än väntat. 

Sofia Tanaka sofia.tanaka@dn.se 

08 Advokat: Navalnyj 
tappar känseln 
Ryssland. Den ryske fängslade regimkritikern Aleksej 
Navalnyjs hälsa försämras, uppger hans advokat Olga 
Michailova. Navalnyj har fortsatt hungerstrejka i 
fängelset och nu börjar han tappa känseln i händerna. 

Enligt Navalnyjs advokat, som besökt honom på 
straffkolonin i Pokrov, har han nu gått ner 13 kilo. 
Sedan några dagar har han flyttats till en 
vårdavdelning på grund av en misstänkt 
luftvägssjukdom. 

– Han ser inte bra ut, hostar och mår dåligt. Han väger 
nu omkring 80 kilo, säger Olga Michailova. 

TT-AFP 
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08 Kung Abdullah: 
Upproret har kvästs 
Jordanien. Jordaniens kung Abdullah säger att den 
kungliga fejden mellan honom och hans halvbror prins 
Hamza är över. 

– Jag kan försäkra er om att upproret har kvästs. De 
senaste dagarna har inte varit farliga för rikets 
stabilitet, men de har varit smärtsamma för mig, säger 
han i ett tal till nationen. 

Kungen har anklagat prins Hamza, som förlorade sin 
kronprinstitel 2004 till förmån för Abdullahs son, för 
att ha försökt ”undergräva Jordaniens säkerhet”. Prins 
Hamza har kritiserat sin halvbror offentligt, senast i en 
video som publicerades av BBC i helgen. Kung 
Abdullah uppger att prins Hamza befinner sig ”under 
beskydd” i sitt eget palats. 

TT 

08 Ukraina vill ha 
Natos skydd mot 
Ryssland 
Rysslands fortsatta militära uppladdning kring 
Ukraina har fått EU och Nato att uttala 
kraftfullt stöd för regeringen i Kiev. Men det är 
ändå inte troligt att Nato är redo att öppna en 
väg för ukrainskt medlemskap i den västliga 
militäralliansen, vilket president Zelenskyj har 
begärt. 

Varningarna kommer allt tätare: Antalet brott mot 
vapenvilan i Donbass i östra Ukraina har ökat tiofalt 
den senaste veckan, rapporterade den europeiska 
säkerhetsorganisationen OSSE under den senaste 
helgen. Det pågår nu så gott som ständig granat- och 
artilleribeskjutning över den 40 mil långa demarka-
tionslinjen mellan proryska separatister och ukrainska 
styrkor.  
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Läget förvärras av att Ryssland enligt rapporter sedan 
mitten av mars har sänt uppemot 50 armébataljoner 
mot den ukrainska gränsen, och på Krim har den 
tidigare starka ryska militära närvaron förstärkts med 
2 000 kommandosoldater och 500 stridsfordon. 

Den 26 mars skärptes situationen när fyra ukrainska 
soldater dödades av en av separatisternas granater. 

Uppgifterna är osäkra om hur omfattande den ryska 
militära uppladdningen är. Videofilmer som 
privatpersoner har lagt ut på nätet visar 
militärkonvojer på vägarna och tågsätt med stora 
mängder pansarfordon, tunga stridsvagnar, lastbilar 
och artilleripjäser ombord som rullar på väg mot Krim 
och den ukrainska gränsen. 

Redan i februari kom signaler om en hårdnande rysk 
hållning. Först förklarade president Vladimir Putin i en 
tv-intervju: ”Vi överger inte Donbass.” Därefter sade 
Denis Pusjilin, ledare i den icke-erkända 
utbrytarstaten ”Folkrepubliken Donetsk”, att frivilliga 

från Ryssland, däribland också ledamöter i 
statsduman, vill ansluta sig till den väpnade kampen. 

Regeringen i Kiev svarade med att förstärka sina 
styrkor vid gränsen mot Krim och stilleståndslinjen 
mot de ockuperade delarna av Donbass. Och i tisdags 
antog det ukrainska parlamentet, radan, en lag som 
möjliggör en omedelbar inkallelse av reservister ”i fall 
av hot mot statens säkerhet” utan föregående 
mobilisering. 

Putins talesperson Dmitrij Peskov har avfärdat 
varningarna med att Ryssland avgör var man förflyttar 
sin militär inom sitt territorium och att det inte hotar 
någon. Skulle USA sända trupper, tillade Peskov, blir 
Ryssland tvunget att svara.  

Inför hotet om att den frysta konflikten ska övergå i ett 
nytt krig har regeringen i Kiev främst satsat på 
diplomati och på att uppbåda stöd från Västeuropa och 
USA. Här tycks Ukraina få ett mer bestämt stöd än i 
samband med Rysslands väpnade intervention 
vårvintern 2014.  
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De tyska och franska utrikesministrarna gick ut med 
en gemensam deklaration om de ryska trupprörelserna 
och de förklarade sitt stöd för Ukrainas ”suveränitet 
och territoriella integritet”. 

USA:s president Joe Biden ringde upp sin ukrainska 
kollega Volodymyr Zelenskyj, och ska ha bekräftat 
”USA:s orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet inför 
Rysslands pågående aggression i Donbass och Krim”. 

Det är svårt att förutsäga vad dessa verbala 
solidaritetsyttringar är värda. Ska man utgå från vad 
som hände när Ryssland invaderade Georgien 2008 
och Ukraina 2014 – då Väst valde att inte ingripa för 
att inte riskera en större konflikt med Moskva – lär det 
även denna gång stanna vid ord.   

Michael Winiarski 

FAKTA. KRIGET I UKRAINA 

Konflikten inleddes våren 2014. Folkliga protester i 
Kiev (”Euromajdan”) ledde till att president Viktor 
Janukovytj avsattes och Ryssland svarade med att 

annektera Krim och ta kontroll över delar av östra 
Ukraina. Nära 14 000 personer har dött i det 
lågintensiva kriget. 
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08 ”Miljövänlig tillväxt 
är redan verklighet” 
Oändlig tillväxt på en ändlig planet – är det 
möjligt? Ja, hävdar MIT-forskaren Andrew 
McAfee i sin nya bok ”Mer från mindre”. 

– Vi hör hela tiden att det inte går. Men vi har 
redan lyckats frikoppla välståndet från vårt 
avtryck på planeten, säger han i en intervju 
med DN. 

Världsekonomin är i dag mer än 30 gånger större än 
den var vid det förra sekelskiftet. Lite tillväxt varje år 
har fått ett enormt genomslag. Men för nästan varje år 
de senaste decennierna har oron också ökat för 
människans miljöförstöring och klimatutsläpp. 

Går tillväxt att förena med hållbarhet? 

Andrew McAfee beskriver sig själv som teknikoptimist. 
Han är professorn vid Massachusetts institute of 

technology och mest känd för boken – och begreppet – 
”Den andra maskinåldern”. 

Robotar, artificiell intelligens, digitalisering. Det är 
sådant som han brukar prata om. Men när han tar 
emot DN:s videosamtal på sitt hemmakontor i Boston 
har han ett annat ärende. 

– Jag forskar ju om teknologisk utveckling. Men för 
några år sedan hittade jag en intressant artikel av 
miljövetaren Jesse Ausubel. Han argumenterade för att 
vi i USA använder mindre och mindre av viktiga 
resurser, säger han. 

Artikeln blev en tankeställare, som växte till en bok: 
”Mer från mindre”, vars svenska upplaga kom ut i 
handeln tidigare i år. 

– Jag tänkte direkt att det Ausubel skrev var fel. Det är 
ju inte så tillväxt fungerar! Jag har haft en modell i min 
hjärna som säger: Befolkningen ökar, ekonomin växer, 
alla behov och begär ökar, och för att tillfredsställa 
dem måste vi ju ta mer av jorden och haven. Stämmer 
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det verkligen att vi i avancerade ekonomier har listat ut 
hur vi ska öka välståndet utan att tära på mer och mer 
resurser? 

Ja, är svaret är enligt Andrew McAfee. Under de 
senaste 50 åren har USA:s ekonomi 
”dematerialiserats”. Tillväxten har fortsatt medan den 
inhemska energiförbrukningen har planat ut och 
koldioxidutsläppen börjat minska. 

Aluminiumburken är ett av hans exempel på hur 
ekonomin rent generellt har blivit resurssnålare. 
Bryggerijätten Coors var först att sälja öl på burkar, 
som för drygt 50 år sedan vägde 85 gram styck. 

Efter många år av teknisk finslipning väger en tom 
ölburk nu en bråkdel. Ungefär 10 gram. 

– Folk tänker att vi får mer från mer. Den modellen var 
helt rätt under större delen av vår historia. 
Konsumtionen av resurser och energi ökade i takt med 
ekonomins storlek. Det jag visar i boken är 

vändpunkten. Vi har lyckats frånkoppla välståndet från 
vårt avtryck på planeten. 

Andrew McAfee är, precis som när han brukar prata 
om AI och framtidens arbetsmarknad, optimist. Nej, 
ny teknik räcker visserligen inte för att lösa klimat- och 
miljöproblemen. Det behövs också ekonomiska 
drivkrafter, en folklig opinion och faktisk politik för att 
styra rätt. 

Men när allt drar i samma riktning kan utvecklingen ta 
en oväntad, och hoppfull, riktning. 

– En viktig sak som hände för 50 år sedan var att vi 
började kräva mindre utsläpp och miljöförstörelse. 
Miljörörelsens stora triumf är att vi har lyckats få bukt 
med många föroreningar. Ny teknik kommer inte att 
magiskt lösa miljöproblemen, det krävs att människor 
kräver förändring och att politiken ställer upp. 

I alla marknadsekonomier finns en spänning. Här 
finns en stark expansiv logik: Företag strävar efter att 
bli större, erövra nya marknader, göra mer vinst. 
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Människor vill ha högre lön, bättre avkastning på sitt 
sparande, konsumera mer. 

Men – och det är den här poängen McAfee 
återkommer till – alla i ekonomin vill också spara. 
Konkurrensen tvingar företag att pressa sina 
kostnader. De vill inte slösa dyr metall på ölburkar om 
de inte måste. Människor är snåla och försöker spara. 
På bränsle till bilen, på onödiga utlägg, på 
skrymmande saker. 

Det är hushållningens dynamik. Andrew McAfee tror 
att den förstärks av digitaliseringen.  

– Digital teknik är ett oerhört effektivt verktyg för att 
spara material. Olika mjukvaror används för att 
optimera, spara resurser, trimma olika produkter. 
Ingenjörer i hela världen letar sätt att spara råmaterial 
hela tiden. Det gör skillnad! 

Den ekonomiska tillväxten, säger han, kommer därför i 
ökande grad av framsteg som hänger ihop med 
”dematerialiseringen”. 

– Iphonen är ett utmärkt exempel på hur enkelt det 
kan vara att bara avskaffa prylar. Jag äger ingen 
klockradio, ingen fax, ingen videokamera, ingen 
kamera, inga cd-skivor, ingen diktafon. Det är säkert 
20 prylar som jag helt frivilligt har slutat köpa för att 
jag har en smart telefon som jag är väldigt nöjd med i 
stället. Om de tekniska framstegen går tillräckligt 
snabbt behöver det inte ens vara en uppoffring att ge 
upp vissa saker. 

Andrew McAfee stödjer sig på amerikansk 
myndighetsstatistik som löper långt tillbaka. Kurvorna 
är oväntade: Förbrukningen av vatten, gödningsmedel, 
cement, aluminium, koppar och många andra resurser 
ökar inte längre. Det mesta av råvarukonsumtionen – 
plast är ett undantag – minskar i USA. 

Men det som saknas i siffrorna är den 
resursförbrukning och de utsläpp som sker utomlands 
för att tillfredsställa amerikansk konsumtion. Sådant 
mäts med andra, mer komplicerade metoder. 
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Det kallas ibland materiella eller ekologiska fotavtryck. 
De visar en annan bild. Koldioxidutsläppen minskar 
inte längre i samma tydliga takt, och den övergripande 
resursförbrukningen minskar knappast alls. 

Kritikerna säger att McAfee har missat den viktiga 
pusselbiten. 

– Det man ska veta är att det är väldigt mycket 
uppskattningar och osäkra modelleringar bakom 
beräkningar av fotavtrycken. Mycket av resultaten 
beror också på aktiviteter i Kina. Jag håller inte med 
om att de här fotavtrycken är viktigast av allt. Vi har 
tillförlitlig statistik som visar en sak, och osäkra 
modeller som visar en annan, säger han. 

En kort tystnad uppstår när Andrew McAfee lutar sig 
mot webbkameran. 

– Min poäng är inte att allt är jättebra. De globala 
klimatutsläppen går åt fel håll. Vår historia visar också 
att vi människor är kapabla att utrota arter och 

ödelägga miljön. Min poäng är att vi vet vad vi behöver 
göra. Och det inbegriper inte att bli fattigare. 

– För 50 år sedan var det många som förespråkade 
befolkningskontroll. Den extrema versionen var att 
göra det med tvång, som Kinas ettbarnspolitik. Det var 
en moralisk katastrof. Mitt perspektiv säger mig att 
smart tillväxt är en bättre lösning. Det är också mer 
förenligt med människans natur. Folk är i allmänhet 
inte särskilt villiga att ge upp välstånd. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 

FAKTA. ANDREW MCAFEE 

Andrew McAfee är utbildad vid Harvard och 
Massachusetts institute of technology (MIT), där han 
numera är forskare och chef för universitets 
forskningscentrum för den digitala ekonomin. Hans 
arbete har kretsat kring modernt företagande, 
digitalisering och automatisering. Hans bok “Mer från 
mindre” kom ut på svenska våren 2021. 
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FAKTA. OLIKA MÅTT PÅ KLIMATUTSLÄPP 

Till ett lands nationella utsläpp räknas den koldioxid 
och de andra klimatgaser som släpps ut inom ett lands 
gränser. Sveriges nationella utsläpp har minskat från 
drygt 70 miljoner ton år 1990 till 50 miljoner ton år 
2020. 

Ett lands konsumtionsutsläpp tar hänsyn till ett lands 
import och export. Sverige exporterar varor med ett 
lågt klimatavtryck och importerar varor med högre 
klimatpåverkan. Att beräkna konsumtionsutsläpp är 
komplicerat, och därför saknas löpande statistik. 
Beräkningar visar dock två saker: Sveriges 
konsumtionsutsläpp är betydligt högre än de nationella 
utsläppen, och de minskar långsammare. 

En kritik som har riktats mot båda dessa mått är att de 
inte ger en heltäckande bild av ett lands bidrag till det 
globala klimatarbetet. 

Källor: Naturvårdsverket, Global carbon project och 
Astrid Kander et al. ”National greenhouse-gas 

accounting for effective climate policy on international 
trade.” Nature Climate Change 5.5 (2015): 431-435. 

OM SERIEN. 

Minskande utsläpp – och växande välstånd. Det är vad 
alla världens ledare drömmer om. Men är det möjligt? 
I DN:s serie ”Planeten och tillväxten” delar profilerade 
forskare med sig av sin syn på en fråga som engagerar 
allt fler. 

Del 1 

Kate Raworth: ”Vi måste sluta förvänta oss att ständigt 
få mer” 

Del 2 

John Hassler: ”Klimatfrågan går att lösa med en 
prislapp” 

Del 3 

Julia Steinberger: ”Vi kommer troligtvis att behöva 
krympa våra ekonomier” 
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08 G20-länder 
diskuterar hjälp till 
fattiga 
Hjälp till fattiga länder är vad som stod högst 
upp på G20-ländernas agenda då 
finansministrar och centralbankschefer från 
de största ekonomierna möttes via videolänk 
på onsdagen. 

Internationella valutafonden, IMF, presenterade sina 
prognoser för tillväxten efter pandemin på tisdagen. 
En global tillväxt på 6 procent väntas, men inte för alla 
länder. 

Tillväxtländerna riskerar att hamna på efterkälken, och 
nu vill G20-länderna diskutera lösningar för att 
minska den risken. Exempelvis ett stopp för 
skuldbetalningar för de fattigaste länderna infördes i 
fjol, och nu diskuteras en förlängning. 

Ett globalt ”skattegolv”, det vill säga en lägsta 
gemensam skattesats för företagsbeskattning som 
bland andra USA:s finansminister Janet Yellen varmt 
förespråkar, stod också på G20:s agenda. 

TT-AFP 
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09 Erik de la Reguera: 
Gnistorna kan lätt 
starta en storbrand 
Stenkastning, brandbomber, utbrända bilar 
och bussar, och tiotals skadade poliser. 
Brexitavtalet skulle säkra freden – men nu 
rasar oroligheter i Nordirland som minner om 
tiden före fredsavtalet. 
Inom kort väntar paradsäsongen i Belfast. Då 
kan situationen förvärras ytterligare.  
Det skulle inte få hända igen. Våldet skulle inte tillåtas 
triumfera. Freden skulle säkras. 
Det var det som utlovades när Storbritanniens och 
EU:s förhandlare meddelade att de nått ett nytt avtal 
på julafton förra året. Avtalet innebar tullfrihet för de 
flesta varor, och att den gordiska knuten i 
förhandlingarna, gränsen mellan Irland och 
Nordirland, äntligen hade lösts.  

En ”hård” gräns skulle nu kunna undvikas, förklarade 
man, och fredsavtalet från 1998 var säkrat. 
Storbritannien och EU skulle inte kontrollera 
livsmedel, ursprungsland och annat vid den officiella 
gränsen på ön. Utan i första hand mellan Nordirland 
och det brittiska fastlandet. 
Det lugnade en del av de radikala republikanska 
grupper som i mer eller mindre öppna ordalag hade 
hotat med att attackera varje ny gränsstation som 
byggdes på ön. 
Men på andra sidan, bland unionisterna – som till 
varje pris vill stanna i Storbritannien – var besvikelsen 
stor. Där stöttade många inledningsvis brexit med 
förhoppningen att EU-utträdet skulle cementera 
banden till centralmakten i London.  
Boris Johnson hade tidigare lovat att någon inofficiell 
gräns inte skulle dras i havet mellan Storbritannien 
och Nordirland. 
Men nu blev det ändå så.  
Storbritannien lämnade tullunionen och den inre 
marknaden, men Nordirland kom att bli kvar med en 
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fot i EU – och något som nästan liknade en ekonomisk 
union med Irland. 
De radikala unionister som ofta kallar sig ”lojalister” 
kunde knappt tro sina ögon. Deras värsta mardröm – 
en återförening med Irland – verkade med ens ha 
kommit betydligt närmare.  
I lojalistkretsar har det talats om ett ”förräderiavtal”. 
En av de mest tongivande lojalisterna, Jamie Bryson, 
varnade redan för ett år sedan för att detta kunde leda 
till våld. ”Om hot om våld visar sig fungera för radikala 
republikanska grupper – då finns risken att lojalister 
börja tänka att ’det som fungerar för dem, det kan 
fungera för oss’”, förklarade Bryson för DN. 
I början av mars i år meddelade flera lojalistiska 
paramilitära organisationer att de drar tillbaka sitt 
stöd för fredsavtalet från 1998. Och nu verkar ett 
regelrätt uppror ha startat.  
Den senaste veckan har oroligheter skakat Belfast och 
Derry – eller Londonderry, som unionister kallar 
staden. 
Gnistan kom när det stod klart att det stora 
republikanska partiet Sinn Féins ledning skulle slippa 

undan sanktioner för att de deltagit i en begravning för 
den tidigare IRA-medlemmen och Sinn Féin-ledaren 
Bobby Storey, mitt under rådande restriktioner. 
Men krutet i den unionistiska tunnan var torrt. Och på 
onsdagen trappades våldet upp ytterligare.  
En buss i Belfast kapades av maskerade aktivister. På 
videoklipp hörs hur närmast militära order delas ut av 
våldsverkarna. En del applåderar och jublar när 
bensinfyllda brandbomber slängs in i bussen.  
Scenerna liknar arkivbilder från ”The Troubles”, 
konflikten som rasade i tre decennier, 1968–1998, 
mellan republikaner och unionister, och som krävde 
fler än 3 500 människoliv. Men det händer här och nu, 
i april 2021, drygt tre månader efter att brexitavtalet 
trätt i kraft. 
I onsdags dök även radikala republikanska aktivister 
upp på andra sidan barriärerna i detta historiskt 
laddade område, vid Shankill Road i västra Belfast. 
Brandbomber, så kallade molotovcocktails, kastades 
fram och tillbaka över ”fredsmurarna”, som 
barriärerna mellan bostadsområdena kallas. Allt 
medan polisen stundtals retirerade för att undvika att 
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hamna i kläm. Minst ett 60-tal poliser uppges ha 
skadats den gångna veckan.  
Premiärminister Boris Johnson manar till dialog, men 
han har inte stor auktoritet på någon av sidorna. 
Samtidigt höll Nordirlands parlament i Stormont på 
torsdagen en extrainkallad session för att diskutera 
våldsamheterna, där politiker i alla läger nu manar till 
lugn.  
Det är sedan tidigare känt att paramilitära lojalistiska 
grupper är inblandade i drog- och vapenförsäljning i 
Nordirland, och polisen menar att även en del av 
våldsverkarna har band till organiserad brottslighet. 
Men dessa grupper åtnjuter också utbrett stöd i de 
fattiga, utsatta protestantiska områden där 
oroligheterna nu rasar. Ett stöd som ökat på grund av 
en känsla av att ha svikits av ledande politiker i 
brexitförhandlingarna. 
Enligt vissa uppskattningar kan de paramilitära 
grupperna mobilisera uppemot 12 500 man. Men att 
döma av videobilderna har det hittills inte varit fler än 
några hundra aktiva våldverkare ute, och många av 
dem påfallande unga. Troligen är en hel del av dessa 

aktivister födda efter det att långfredagsavtalet skrevs 
under 1998.  
I Nordirland vet man att freden är skör. I två decennier 
har den bevarats tack vare ihärdigt arbete av medlare 
på båda sidor, och en grundpelare har varit den fria 
rörligheten och det friktionsfria flödet av varor mellan 
EU och Storbritannien. Nu har den pelaren fallit.  
Det kommer att bli en utmaning att hitta en ny grund 
för freden att vila på. För polariseringen växer.  
42 procent av väljarna i Nordirland stöder nu idén om 
ett enat Irland, och republikanska Sinn Féin tycks ha 
vind i seglen. I det unionistiska lägret växer närmast en 
desperation, som riskerar få våldsamma utlopp under 
de traditionella parader som planeras de närmaste 
veckorna. 
Samtidigt har tullkontrollerna mellan Storbritannien 
och Nordirland fått en knackig start. I februari 
stoppades kontrollerna under ett par dagar, efter att 
hamnanställda hotats. Och den brittiska regeringen vill 
nu att en upp till två år lång undantagsperiod införs för 
de flesta kontroller i Belfast – officiellt för att man 
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fruktar att en del livsmedel annars kan ta slut i 
Nordirland.  
Ett diplomatiskt bråk som är svårt att förstå om man 
inte väger in de scener som just nu utspelar sig på 
gatorna i arbetarkvarteren i Nordirland.  
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
FAKTA. DET OROLIGA NORDIRLAND 
Nordirland exploderade i slutet av 1960-talet i upplopp 
och våldsamheter mellan Londontrogna unionister och 
Irlandsvänliga republikaner. 
På båda sidor fanns militanta rörelser som använde sig 
av mord och bombdåd. Över 3 500 personer har 
dödats och tiotusentals har skadats i konflikten. 
I det så kallade Långfredagsavtalet 1998 enades de 
olika politiska grupperna samt Storbritanniens och 
Irlands regeringar om förhållandena för en 
maktdelning. 
Avtalet innebär bland annat att gränsen ska hållas 
öppen och att invånarna i nord fritt får välja om de vill 
vara irländska eller brittiska medborgare eller både 
och. 

Nordirland har samtidigt rätt att bryta sig ut och 
ansluta sig till republiken Irland, om det godkänns i 
folkomröstningar på båda sidor om gränsen. 
Sedan 2007 har Nordirland under långa perioder haft 
ett fungerande provinsstyre. Från 2015 styrdes 
Nordirland enbart av DUP och Sinn Féin, men i början 
av 2017 föll regeringen, då Sinn Féin hoppade av 
samstyret. Efter tre års dödläge lyckades parterna enas 
om maktdelningen och i januari kunde 
regionparlamentet Stormont samlas igen. 
Problemen att komma överens har skuggats av 
förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, 
där frågan om hur gränsen mellan Nordirland och 
Irland ska se ut tillhör de som har varit svårast att lösa. 
TT 
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09 Rättegången mot 
Adolf Eichmann visade 
att ondskan inte var 
banal 
Processen klargjorde att Adolf Eichmann inte 
”bara lytt order”. Och satte Förintelsen i 
centrum för vårt historiemedvetande. 

I dagarna för 60 år sedan, den 11 april 1961, inleddes 
Eichmann-processen i Jerusalem. Det finns ingenting i 
dagens värld att jämföra med: En rättegång i en 
asiatisk småstad, kring ett brott som begåtts två 
decennier tidigare på en annan kontinent, drog till sig 
all världens medier och höll dem kvar i andlös 
förväntan under fyra månader. 

Nära tusen böcker och långt fler vetenskapliga studier 
skulle skrivas om Adolf Eichmann, Förintelsens 
projektledare. En av de första var ”Bokslut i 
Jerusalem”, av DN:s stjärnreporter Agne Hamrin. 

Varför väckte processen sådant uppseende? Varför blev 
den till en milstolpe? Ett skäl var att de länder som 
borde ha satt Förintelsen i centrum talade tyst om den: 
Israel, Österrike och de bägge tyska staterna. Och inte 
bara de. I dag är Förintelsen den givna måttstocken i 
allt som rör folkmord och rasism. Under 1950-talet var 
den ingen stor sak, varken politiskt, akademiskt eller 
kulturellt. 

Några av de värsta mördarna hängdes i Nürnberg, men 
många kom undan, Eichmann bland dem. Österrikes 
och de bägge Tysklands förvaltningar var inpyrda med 
nazister. Det nya, demokratiska Tysklands skapare 
Konrad Adenauer hade till närmaste rådgivare Hans 
Globke, som spelat en viktig roll då raslagarna 
stadfästes 1935, och som låg bakom idén att påtvinga 
judar det extra förnamnet ”Israel” eller ”Sara”. 

Israel – stick i stäv med agentfilms-schablonerna – 
jagade inte nazister i Sydamerika. Det sparade sina 
agenter för operationer i arabvärlden. När man 
äntligen skickade agenter till Buenos Aires våren 1960 
hade det gått sju år sedan nazistjägaren Simon 
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Wiesenthal berättat var Eichmann fanns. Israelerna 
hade inte agerat alls om inte en ihärdig tysk åklagare, 
Fritz Bauer, tjatat och grälat. 

Lika gåtfull för vår del är reaktionen efter att 
Eichmann förts från Argentina till Israel. En enig 
västvärld, med USA i spetsen, fördömde ”piratdådet” i 
FN:s säkerhetsråd. Det enda land som stödde Israel 
var Sovjetunionen. 

En känd skribent, Hanna Arendt, skickade artiklar från 
rättegången till The New Yorker. De blev till en bok 
med undertiteln ”En rapport om ondskans banalitet”. 
Det var ett fantastiskt verk. Arendt, som skrivit 
insiktsfullt om våld och totalitarism, drev nu tesen att 
Eichmann varit en obetydlig figur, en ömklig kontorist 
som bara lytt order, och att rättegången var en 
skådeprocess. 

Nazityskland hade vimlat av sådana underhuggare, 
men Eichmann var inte en av dem. Han hade rått över 
liv och död från Nordkap till Rhodos. Han var på plats i 
Wannsee då den slutgiltiga lösningen klubbades och 

kuskade runt i det tagna Europa för att se att allt gick 
som smort. Denne makthavare ville Arendt nu 
reducera till en marginell och utbytbar figur. Hon hade 
erfarenhet av sådana retuscheringar, hon hade försökt 
rentvå sin älskare, den passionerat nazistiske filosofen 
Martin Heidegger. Han var, envisades hon, en 
stjärnögd romantiker som missförstått nazismen. 

Arendt hade fel i det väsentliga, men på en punkt hade 
hon rätt: Eichmannrättegången var inte opolitisk. 
Domarna och åklagarna var oförvitliga och 
bevismaterialet autentiskt. Men landsfadern David Ben 
Gurion lade hela tiden näsan i blöt. Rätten måste säga 
”Nazityskland”, inte ”Tyskland” – för att inte störa de 
nya och ömtåliga relationerna mellan länderna. Och 
Adenauers rådgivare Globke måste hållas utanför det 
hela. 

Eichmann och hans advokat Robert Servatius 
anammade ivrigt Hanna Arendts tes. Den åtalade hade 
varit en underordnad kugge i ett maskineri han saknat 
allt inflytande över! 
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Den yngste i åklagarteamet, 33-årige Gabriel Bach, 
menade att det var en hederssak att vederlägga tesen 
om Eichmanns obetydlighet. Bach kände nämligen till 
att den holländske nazisten Willem Sassen hade 
intervjuat Eichmann 1957. Denne berättade där hur 
han grämde sig över att han varit för vek mot judarna, 
”se bara hur deras ras nu växer på nytt i Israel”. Israel 
erbjöds att köpa banden, men på villkor att de inte 
användes som bevismaterial under rättegången. 

När Bach var elva hade hans familj i sista ögonblicket 
flytt Tyskland och räddat sig till Palestina. En av hans 
klasskamrater i Theodor Herzl-skolan i Berlin var den 
blivande svenske bokförläggaren och författaren Per 
Israel Gedin. Under Eichmannprocessen fick de 
kontakt och förstod att ingen av klasskamraterna som 
blev kvar i Berlin överlevt. Gedin har skrivit gripande 
om detta i sina minnen. Gabriel Bach gjorde en lysande 
karriär. Han blev med åren riksåklagare och medlem 
av Högsta domstolen. Han var bland annat med om att 
förbjuda staten att konfiskera privat palestinsk mark 
för upprättandet av bosättningar. 

Under processen 1961 bönföll Bach sina tyska 
kontakter att dammsuga arkiven, och fick till slut napp. 
I krigets slutskede, då Ungerns diktator Horthy ville 
dra sig ur, lovade Hitler honom en rad favörer bara 
han lät bli. Bland annat skulle 8 700 judiska familjer få 
rädda sig till ett neutralt land. 

Eichmann, som var på plats i Budapest, blev 
indignerad. Den tyske ambassadören i Budapest skrev 
hem att Eichmann öppet trotsade Hitlers order att 
skona ett visst antal judar. Detta dokument blev 
grundskottet mot tesen om Eichmanns blinda lydnad. 
Han hängdes i juni 1962 och hans aska ströddes över 
Medelhavet. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

219



09 Ambassadör sov i 
bilen – ”en kupp mitt i 
London” 
Myanmars militärattaché och andreman i 
London har genomfört en ”kupp” i det lilla och 
låst ute landets ambassadör från hans egen 
ambassad. Beskickningschefen har sovit i sin 
bil utanför ambassadbyggnaden i Mayfair. 

Den brittiska regeringen fördömer händelsen, men 
anser sig vara bakbunden. Bilder tagna utanför 
ambassaden visar Kyaw Zwar Minn stå och diskutera 
med en polis, med en take away-kaffe i handen. 

– Jag har blivit utelåst, säger ambassadören Kyaw 
Zwar Minn till Reuters. 

– Det är ett slags kupp mitt i London. De har ockuperat 
min byggnad, fortsätter han. 

Ambassadören har de senaste veckorna gjort sig ovän 
med militärjuntan som tog makten i Myanmar i början 
av februari, då han krävt att landets folkvalda ledare 
Aung San Suu Kyi ska friges. 

TT 
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09 Läget ”ett biologiskt 
Fukushima” 
Brasilien. Dödsfallen till följd av covid-19 fortsätter att 
öka i Brasilien. För första gången sedan pandemin 
startade har över 4 000 avlidna registrerats under ett 
dygn, då det på tisdagen rapporterades totalt 4 195 
dödsfall. I mars avled mer än dubbelt så många 
brasilianer med covid-19 som under landets näst 
dödligaste pandemimånad, juli 2020. 

– Det är som en kärnkraftsreaktor som startar en 
kedjereaktion som är utom kontroll. Det är ett 
biologiskt Fukushima, säger den brasilianske läkaren 
Miguel Nicolelis, forskare vid Fiocruz-institutet. 

TT-AFP-Reuters 

09 Böter för fest i 
nedlagd ålodling 
Danmark. I december i fjol var det dans och baluns på 
en nerlagd ålodling i utkanten av staden Holstebro. 
Alltihop olagligt, slår nu en dansk domstol fast. Med 
sina 44 deltagare var festen ett brott mot förbudet mot 
folksamlingar på fler än tio personer. Deltagarna döms 
till böter på motsvarande minst 4 500 svenska kronor. 
De två arrangörerna får böta 7 000 kronor var, då de 
möjliggjort brottet. 

Själva hävdar de att inget brott har begåtts, då det 
rörde sig om en privat tillställning, men förbudet mot 
folksamlingar gäller även sådana sammanhang. 

TT-Ritzau 
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09   10 000 
personer i veckan ska få vaccinera sig mot covid-19 på 
en av Frankrikes främsta idrottsarenor, Stade de 
France, när landet ska försöka få fart på 
vaccinationerna. Liknande projekt finns även på 
storarenor i Marseille och Lyon. Drygt 18 procent av 
fransmännen över 18 år har fått minst en dos, jämfört 
med EU-genomsnittet på 16 procent. 

TT 

09 Tyskland vill köpa 
ryskt vaccin 
Tyskland/Ryssland. Vi kommer att prata med 
Ryssland om att köpa doser av Sputnik V, uppger 
hälsominister Jens Spahn. Samtalen äger rum trots att 
Sputnik-vaccinet ännu inte godkänts inom EU. 
Ministern uppgav dock inte när samtalen kan tänkas 
äga rum, men han tillade att de ska kretsa kring 
praktikaliteter såsom leveransdatum. 

– För att verkligen göra skillnad skulle de första 
leveranserna behöva anlända inom två till fem 
månader, fortsätter han. 

TT-AFP 
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09 Våldet på gatorna i 
Nordirland fördöms 
En röd dubbeldäckare sattes i brand i Belfast 
under den sjätte dagen med upplopp på 
gatorna. Minst 60 poliser har skadats den 
senaste veckan i Nordirland. Oroligheterna har 
fått ledande politiker att reagera starkt – och 
premiärminister Boris Johnson fördömer 
våldet. 

Våldsamheterna på onsdagskvällen skedde bland 
annat på den plats i Belfast, ”fredsmuren”, som skiljer 
områden med protestantiska lojalister respektive 
katolska nationalister. Stenar, smällare och 
brandbomber ska ha kastats från båda sidor, 
rapporterar brittiska medier. Däck och bråte brändes 
på gatorna, skriver The Guardian. 

Grupper av ungdomar satte eld på en buss på en 
vältrafikerad gata i ett brittisktroget område och 
kastade sten mot polisen. Föraren och passagerarna 

klarade sig oskadda. De senaste dagarna har minst 60 
poliser skadats, bara under onsdagskvällen skadades 
sju, enligt BBC.  

Politiker i regionen och på regeringsnivå har reagerat 
kraftigt på våldsamheterna. Premiärminister Boris 
Johnson twittrar att han är mycket oroad. 

”Meningsskiljaktigheter löser man med dialog, inte 
med våld eller kriminalitet”, skriver han. 

Johnsons irländska motsvarighet, Micheál Martin, 
uppmanar ledarna i Dublin, i London och alla partier i 
Nordirland att arbeta tillsammans för att lugnet ska 
återvända. 

I mångt och mycket är Nordirland fortfarande ett delat 
land, 23 år efter det fredsavtal som fick slut på 30 års 
blodsspillan. Skiljelinjerna mellan katolska 
nationalister som vill tillhöra Irland och protestantiska 
lojalister som vill stanna i Storbritannien finns kvar. 

Ledande politiker i Nordirland har skyllt 
våldsamheterna på varandra. Det irländska 
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vänsternationalistiska partiet Sinn Féin anklagar det 
brittisktrogna nationalkonservativa unionistpartiet 
DUP för att ha bidragit till den spända situationen med 
sitt motstånd mot handelsreglerna. 

”Det här är inte att protestera. Det här är vandalism 
och försök till mord”, twittrar Nordirlands 
försteminister Arlene Foster (DUP). 

Den styrande koalitionen, där DUP och Sinn Féin 
ingår, träffades på torsdagen och gjorde efteråt ett 
gemensamt uttalande där de fördömde oroligheterna 
som ”fullkomligt oacceptabla”, skriver TT. Även det 
nordirländska parlamentet samlades under torsdagen. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

09 Regimen tar hjälp 
av idyllisk musikal i 
propagandakriget 
Kinas propagandamaskin går på högvarv för 
att ta makten över informationen om 
provinsen Xinjiang. Det senaste draget är en 
färgglad musikal där etniska grupper lever i 
fredlig harmoni, långt ifrån det förtryck mot 
muslimer som framkommit i åtskilliga 
rapporter. 

Omringade av snöklädda berg dansar kvinnor och män 
i Bollywoodstil till romantisk musik. Männen är 
slätrakade och kvinnorna utan slöja. 

Scenen utspelar sig i musikalen ”Sångarnas vingar” 
som nyligen gick upp på vita duken i Kina. 

Den är det senaste bidraget i den kinesiska 
propagandamaskinens kamp om att ta makten över 
informationen om den autonoma provinsen Xinjiang i 
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den nordvästra delen av landet. För inte länge sedan 
släpptes en raplåt med budskapet att väst ljuger om 
provinsen och bomullsindustrin i Xinjiang. Samtidigt 
trappas de hätska angreppen upp mot de som 
kritiserar politiken i Xinjiang i sociala medier. 

För Kina handlar det om att övertyga den inhemska 
befolkningen om att politiken som drivs i Xinjiang är 
god och har lett till ett bättre samhälle. 

Det går på tvärs mot åtskilliga rapporter från forskare, 
organisationer för mänskliga rättigheter, journalister 
och uigurer som har flytt Kina. De vittnar om ett 
omfattande förtryck. Minst en miljon muslimer har 
satts i läger där de tvingats ta avstånd från sina 
religiösa och kulturella traditioner. 

På senare tid har frågan utvecklats till en alltmer 
upptrappad storpolitisk konflikt mellan Kina och väst. 
Nyligen införde EU för första gången sedan 1989 
sanktioner mot Kina på grund av förtrycket av 
muslimer i Xinjiang. Kanada, USA och Storbritannien 

följde snart efter. Kina slog omedelbart tillbaka med 
sanktioner mot politiker och organisationer i väst. 

USA benämner förtrycket mot uigurer för folkmord 
och flera grupper för mänskliga rättigheter har manat 
till bojkott mot OS i Peking nästa år på grund av 
utvecklingen i Xinjiang. 

Samtidigt har Kina inlett en bojkott mot den svenska 
klädjätten H & M och andra textilbolag som uttryckt 
tveksamhet om bomull från Xinjiang på grund av 
tvångsarbete. I förra veckan flyttade BBC:s 
korrespondent John Sudworth till Taiwan. Sudworth 
har vunnit pris för sin rapportering om behandlingen 
av muslimer i Xinjiang. Men till sist fann han det 
omöjligt att rapportera från Kina, där han var ständigt 
övervakad av myndigheterna. 

I statligt finansierade ”Sångernas vingar” framstår 
Xinjiang som en idyll där olika etniska grupper lever 
harmoniskt sida vid sida. De är som ”frön från ett 
granatäpple”. Huvudpersoner är tre unga män från 
Xinjiang, en uigur, en hankines 
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(majoritetsbefolkningen i Kina) och en kazak, som 
förenas i sin dröm om en karriär inom musiken. De 
dricker öl och kvinnorna de träffar visar villigt sina hår. 
De muslimska referenserna är få, trots att majoriteten i 
Xinjiang är muslimer. Här finns inga moskéer och alla 
talar flytande kinesiska. 

I början förnekade kommunistpartiets ledning att det 
alls fanns några läger. Sedan hette det att det handlade 
om frivilliga omskolningsläger. Nu betonas att 
politiken syftar till att bekämpa terrorism och 
separatism. Men bara att ha skägg, inte dricka alkohol, 
ha kontakter med utlandet eller bära slöja har räckt för 
att frihetsberövas. 

Övervakningskameror, poliser och säkerhetskontroller 
bevakar varje steg uigurer och andra muslimska 
minoriteter tar. Uigurer som har flytt utomlands är 
fortsatt måltavla för regimens attacker. Vittnen har 
berättat om tvångsarbete, tvångsaborter och tortyr. 

Marianne Björklund 

09 Dubbel kris 
förlamar vardagen 
En katastrofal brist på bränsle och en 
eskalerande smittspridning av coronaviruset. 
Det offentliga livet i Syrien förlamas nu av två 
kriser, det finns till och med de som tycker att 
vardagslivet under kriget var bättre än det är 
nu. 

”Då kunde vi åtminstone röra oss fritt, och arbete och 
grundläggande behov var tillgängliga”. Kommentarer 
liknande denna som DN hört från flera personer 
uttrycker den allmänna känslan i Syrien i dag. 

I regimkontrollerade områden fungerar inte 
kollektivtrafiken så att folk kan åka till jobbet. 
Bränslebristen gör att varje transportmedel bara 
tilldelas 20 liter per vecka. 

Bilder och videoklipp cirkulerar på sociala medier som 
visar hundratals människor som väntar på 
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busshållplatser. Andra trängs ombord och bråk 
utbryter. 

Som en tillfällig lösning har arbetet stoppats på flera 
myndigheter och antalet personer på arbetsplatserna 
har minskats på andra, fram till mitten av april. 
Regimen har också stängt grundskolor och flera 
högskolor tills läsåret är slut. 

Regimen har lovat att bristen på bränsle ska minska då 
ett av fyra iranska bränslefartyg på väg till Syrien i 
onsdags lade till i Banias hamn. Men de fyra 
tankfartygens nyttolast, 3.5 miljoner fat, förväntas inte 
täcka landets behov länge. President al-Assads Syrien 
behöver 100 000 fat olja per dag, enligt rapporter. 

Bränslebristen påverkar också elkraftverken. I flera 
månader har människor bara haft el en eller ett par 
timmar per dygn. 

Även coronakrisen begränsar vardagslivet allt mer. 
Coronapandemins rådgivande grupp konstaterade 
under veckan läget är det värsta hittills i landet, inte 

minst inom sjukvården. En coronapatient hoppade 
från fjärde våningen på ett sjukhus i Tartous - efter 
svår smärta som vårdpersonalen inte kunde lindra på 
grund av brist på material. 

I norra och östra Syrien drabbas befolkningen inte i 
samma grad av bränslekrisen. Där är rädslan större för 
den snabba spridningen av coronaviruset. Flera städer 
och byar har isolerats helt. Syrien har ännu inte fått 
något vaccin mot covid-19. 

Inom en månad förväntas dock vaccinationerna 
komma igång. Målet är att 20 procent av befolkningen 
skulle ha fått vaccin i slutet av 2021. 

I Syrien har hittills rapporterats 19 761 smittade och 1 
342 dödsfall. 

Saeed Alnahhal 

saeed.alnahhal@dn.se 
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09 Brytning av bitcoin 
kan stjälpa Kinas 
klimatmål 
Kina behöver striktare reglering för utvinning 
av bitcoin, föreslås i en ny studie. Utan 
åtgärder riskerar det energikrävande 
skapandet av kryptovalutan att stjälpa landets 
klimatåtaganden för de närmsta åren, menar 
forskarna bakom studien. 

Att framställa bitcoin har blivit en lönsam affär för 
många. Det kallas för ”mining” eller brytning på 
svenska. Kortfattat sker det genom att lösa avancerade 
matematiska problem. För varje löst problem höjs 
svårighetsgraden, vilket gjort att det i dag krävs enorm 
datorkraft för att utvinna bitcoin.  

Under de första åren kunde i princip vem som helst 
bryta nya ”mynt” hemma på kammaren men i dag 
krävs stora energislukande serverhallar. Många av dem 

har hamnat i Kina, där tekniken är billig och elpriserna 
relativt låga.  

Det riskerar att bli ett problem för landets 
hållbarhetsåtaganden, enligt en ny studie som 
publicerats i tidsskriften Nature Communications. 
Bakom studien ligger en grupp forskare från Kinas 
vetenskapsakademi i Peking.  

De har med hjälp av en simuleringsmodell räknat ut att 
energibehovet kopplat till bitcoinutvinning i Kina når 
sin kulmen på 297 terawattimmar på årsbasis 2024, 
vilket skulle generera runt 130 miljoner ton i koldi-
oxidutsläpp. Det motsvarar enligt studien hela det 
årliga utsläppet av växthusgaser från ett medelstort 
land i Europa, som Italien eller Tjeckien. 

Anledningen till att man tror att kulmen nås snart är 
främst att lönsamheten för utvinning väntas falla. Det 
är förbestämt att endast 21 miljoner bitcoin kommer 
att skapas, mer blir det inte, och var fjärde år halveras 
belöningen som ges när de matematiska problemen 
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löses. Samtidigt blir problemen bara svårare och 
kräver allt mer datorkraft.  

Men för att de tre år, som återstår fram till kulmen, 
inte ska riskera att stjälpa Kinas klimatmålsättningar 
behövs regleringar kring bitcoinutvinningen i landet, 
menar forskarna. Alternativ som diskuteras i studien 
är bland annat att företag som bryter bitcoin med hjälp 
av serverhallar i kolkrafttunga regioner ska 
uppmuntras att flytta till områden där vattenkraft är 
mer lättillgänglig.  

Ett annat är hårdare koldioxidskatter för de 
utsläppstunga bitcoinutvinnarna. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

09 O’Learys köper 
krisdrabbad 
konkurrent 
Restaurangkedjan O’Learys köper upp den 
tidigare krisdrabbade konkurrenten Harrys. -
Affären slutförs under årets andra kvartal – 
och enligt O’Learys är ambitionen att bli 
ledande i Europa.  

– Vi är imponerande av jobbet som har gjorts 
med Harrys och vi vill bygga vidare på det och 
försöka göra det ännu bättre, säger O’Learys vd 
Kenneth Lorentzen till DN. 

O’Learys, som grundades i Göteborg 1988, har i dag 
över 110 restauranger runtom i världen. Men redan 
2019 satte O’Learys ett mål om att 2025 vara ledande 
inom vad man kallar för ”eatertainment”, det vill säga 
mat och dryck i kombination med aktiviteter och sport, 
i Europa. 
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Köpet av Harrys är en del av satsningen och med det 
nya förvärvet tar bolaget över ytterligare drygt 20 
franchise-restauranger i Sverige. 

– Vi ser på Harrys som en naturlig del av vår koncern 
som kommer att rikta sig ännu mer mot den 
europeiska marknaden. Med våra ambitioner om att 
bli nummer ett på eatertainment passar Harrys in bra i 
vår portfölj, säger Kenneth Lorentzen.  

O’Learys tar nu över 94 procent av aktierna i Harrys 
Pubar AB från den nuvarande huvudägaren Christoffer 
Lundström.  

Tanken är, enligt Lorentzen, att varumärket Harrys ska 
finnas kvar och restaurangerna kommer fortsatt gå 
under samma namn.  

– Absolut. Det är viktigt för oss att hålla våra 
varumärken separata. Men det är klart att vi ser stora 
möjligheter till andra synergier på inköp, system och 
generella kunskaper, säger han. 

Samtidigt har Harrys brottats med ekonomiska 
bekymmer och ansökte så sent som förra våren om en 
rekonstruktion. Men sedan slutet av oktober står 
företaget på egna ben igen och de tidigare problemen 
är inget som oroar O’Learys vd. 

Likt restaurangbranschen i stort har även O’Learys gått 
tungt under coronapandemin. På flera av landets 
restauranger har det rapporterats om varsel och 
konkurser och enligt företaget har O’Learys tappat 
omkring 80 procent av omsättningen sedan slutet av 
oktober. 

Kenneth Lorentzen hymlar inte med att det har varit 
ett tufft år för bolaget. 

– Det senaste året har varit jättetufft för hela 
branschen. Samtidigt har vår ambition om att bli 
nummer ett i Europa inte förändrats. Vi vet att 
vaccineringen är i gång och att det kommer bli 
lättnader. Vi får bara vänta på det som alla andra. 
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Däremot ser han positivt på framtiden i takt med att 
fler vaccineras och länder så smått börjar snegla mot 
att släppa på restriktioner och rekommendationer. 
Kenneth Lorentzen menar att det finns tydliga tecken 
på att branschen kommer att växa rejält i framtiden.  

– Allt blir mer digitaliserat och så kommer det att 
fortsätta vara även när vi är tillbaka i ett normalläge. 
Men då har man behov att vara social och där ser vi att 
”eatertainment” kan vara en viktig del, säger han. 

Robin Salomonsson 

robin.salomonsson@dn.se 

09 ”Smittutbrott i 
Kanada visar att alla 
gym borde stängas” 
Smittspridning. Ett pågående utbrott i Kanada av 
covid-19 visar hur ett gym kan bidra till att sprida en 
ny variant av coronaviruset. Det är obegripligt att gym 
hålls öppna utan krav på att de som går dit har testats 
och visat sig vara immuna eller virusfria. 

Gym utgör en allvarlig smittkälla. De som går på gym 
är unga och vältränade och blir sällan så sjuka att de 
kräver läkarvård, men de kan ändå föra smittan vidare 
till arbetsplatser. Det kan ha skett vid hundratals 
tillfällen på äldreboenden eller hos brukare beroende 
av hemtjänsten. Tusentals äldre kan ha dött eftersom 
ansvariga inte har agerat. Regeringen bör med 
omedelbar verkan använda pandemilagen och stänga 
alla gym eller införa krav på provtagningar av 
personalen och besökarna. 
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Flertalet besökare på gym är där för att de uppfattar 
gym som smittsäkra eftersom de är öppna och det 
finns gott om handsprit. Det är dock lätt att bli 
infekterad av någon som tränar hårt, blir andfådd eller 
skriker ut sin lycka efter ett lyckat lyft. Stora mängder 
virus sprids i luften. Eftersom ett fåtal i Sverige 
använder munskydd smittas man lätt. 

Jag hoppas att det finns någon som förstår allvaret och 
kan bidra till att adekvata åtgärder snarast vidtas. 
Alltför många har dött på grund av att regeringen inte 
lyssnat på personer som är kunniga inom området, 
även de pensionerade. 

Stefan Alenius, veterinär, docent i 
virologi och professor emeritus 

09 Så blev Julie 
Christie den brittiska 
filmens stora darling 
Hon var en  karismatisk ”it-girl” som spelade i 
allt från ”Darling” till ”Doktor Zjivago” och gav 
60-talets swinging London ett ansikte. Mårten 
Blomkvist tecknar ett hyllningsporträtt av den 
brittiska filmdrottningen inför hennes 80-
årsdag den 14 april. 

Julie Christie bär ett decennium på sina axlar. 1960-
talet har en look och det är Julie Christie: lugg, och ett 
leende som kan tina permafrosten. 

Hon var central i filmer som var barn av sin tid som 
”Darling”, såväl som i maffiga kostymfilmer som 
”Doktor Zjivago”. I år är det sextio år sedan hon 
debuterade, och i BBC:s science fiction-serie ”A for 
Andromeda” gjorde hon sin första större roll. 
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De senaste fyrtio åren har ingen artikel om Julie 
Christie saknat ordet ”ikon”. 1960-talet var ikon-eran. 
Alla tider skapar ikoner men för 1960-talet är ikoner 
en del av varumärket. Julie Christie är en av de största. 

Hon fyller själv åttio i år. Kanske. Encyclopædia 
Britannica, Nationalencyclopedin och Ephraim Katz 
Film Encyclopedia säger alla att hon är född den 14 
april 1941. Tunga namn, så har den äran, ms Christie. 

Men International movie database, Imdb, anger att 
hon är född den 14 april 1940. Det årtalet används 
även av flera andra källor. I intervjuer och artiklar 
anges än det ena, än det andra. 

Det är mycket sällsynt med sådan förvirring kring 
födelseåret för en modern stjärna. Det går ihop med 
hennes image. Hon tröttnade tidigt på att ge intervjuer 
och berätta om sig själv, och ordning och reda har hon 
aldrig gått in för. 

Det råder enighet om att hon föddes i Assam i Indien. 
Pappa arbetade för ett brittiskt tebolag. När det var 

dags för skola skickades hon till England. Efter att hon 
vid arton års ålder börjat på teaterskola gick det 
snabbt. Redan under slutterminen agerade hon på 
scenen, så blev det tv-jobb, ett par lättviktiga filmer, 
följt av genombrott i den tredje långfilmen, John 
Schlesingers ”Lögnhalsen” (1963). 

Där kom hon i en lång sekvens vandrande genom 
folklivet i en större stad i norra England, sorglös, 
snurrande sin handväska. Jazzmusik ackompanjerade. 

– Det där är ju Liz, säger huvudrollsinnehavaren Tom 
Courtenay förtjust till sin kompis. 

– She is crazy. She just enjoys herself – Hon är tokig. 
Hon bara roar sig. 

Promenadsnutten var praktiskt taget en reklamfilm för 
Julie Christie, med Courtenays replik som en perfekt 
slogan. Hon var den obstinata livsglädjen som kom 
spankulerande in i engelsk film. Den knappt två 
minuter långa promenaden pekas ut som stunden då 
Julie Christie blev en stjärna. 
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Utan den hade det inte gått så snabbt. Hennes rollfigur 
Liz är ganska perifer, så det är överraskande att detta 
blev hennes genombrottsfilm. 

”Lögnhalsen”, efter en bok av Keith Waterhouse, är 
överlag rätt apart. Tom Courtenay gör Billy, en ung 
man som arbetar på en begravningsbyrå men helst 
lever i sin fantasivärld där han är envåldshärskare i 
kungariket Ambrosia. Billy avskyr sin trista hemstad. 
Han är arbetsskygg, han stjäl från sin arbetsgivare och 
har två om varandra ovetande fästmör. Allt som går 
honom emot är andras fel. 

Billy är inte påfallande sympatisk. Man undrar varför 
en vacker och initiativkraftig ung kvinna som Liz ska 
ömma för honom, och bry sig om att försöka få honom 
med till London. 

Men boken blev en bästsäljare när den kom 1959 och 
det sägs att det var precis rätt tid för den. Det som slog 
an var attacken och ilskan mot chefer, föräldrar, 
överklass och alla liknöjda den rådande ordningens 
bevarare. 

Attityden låg i tiden. Ett par månader efter premiären 
på ”Lögnhalsen” avhölls i London årets Royal variety 
performance. Showen är berömd för John Lennons 
introduktion till en av låtarna: ”Ni i de billigare sätena, 
klappa med. Och alla ni andra, ni kan bara skramla 
med era juveler.” 

Det var dags att börja säga sådant det inte varit fint att 
säga, som att Storbritannien inte var en enda stor och 
glad familj där alla var tacksamma att bli 
omhändertagna av en förståndig överklass. Pjäser av 
”arga unga män” gjorde succé. 

Inom filmen flödade trotsigheten i två parallella fåror. 
I ena kom ”diskbänksrealismen”. I den andra tillrade 
spralligare filmer – som ”Lögnhalsen”. Julie Christie 
illustrerar i sig skillnaden: hon var påtänkt för den 
kvinnliga huvudrollen i John Schlesingers debutfilm 
”Att älska så” (1962), en lysande diskbänksrealistisk 
film om ett ungt par och en oönskad graviditet. Men 
producenten Joseph Janni bedömde Christie som ”för 
intressant” för den rollen. 
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Ja. Julie Christie var en skönhet. På teaterskolan såg 
man ner på film. En lärare som retat sig på något 
Christie sa fräste: ”Ja, du klarar dig ju alltid. Det 
kommer ändå att bli film för din del. Du har ett sådant 
ansikte.” Julie Christie brast i gråt. 

Hon hade verkligen ett ansikte gjort för film. När 
människor i Christiebiografier minns tidiga första 
intryck av henne återkommer de ständigt till hur 
sensationellt vacker hon var. Poängen var att hon även 
kunde leva upp till sin skönhet. Den utstrålade 
naturlighet, enkelhet, livsglädje, och så tonade hon 
fram på film. Normer tycktes krasa sönder under 
hennes lätta fötter. Var det så framtiden skulle se ut? 
Britterna kunde se Julie Christie som ett löfte, 
omvärlden såg i henne ett tecken på att det var i 
England det hände nu. 

1965 sattes Julie Christie i centrum i Schlesingers 
”Darling!”. Hon är med i nästan varenda bild. Christie 
gör fotomodellen och skådespelerskan – i små roller i 
små plagg – Diana Scott, som tar sig fram i swinging 
London. Hon blir en trofé för olika män, men är också 

själv hänsynslös i sitt sätt att utnyttja dem, för karriär 
och till njutning. Schlesinger, som några år senare 
skulle vinna Oscar för ”Midnight cowboy” (1969), var 
medförfattare på originalmanuset. Han var gay, och 
alla tabuns fiende: en sympatisk homosexuell finns 
med, detta när homosex fortfarande var olagligt i 
England, och ett samlag inleds med cunnilingus, 
tidigare knappt sett på film. 

Energin i ”Darling” känns fortfarande. På andra sätt är 
den daterad. I dag gör den sig bäst som ett snyggt 
tidsdokument, och några repliker om attraktiva svarta 
kräver triggervarning. Schlesinger själv tyckte senare 
att den inte stod sig alls. 

Men på sin tid var den en succé, bättre mottagen i USA 
än i England. Julie Christie fick en Oscar. Det var som 
en officiell bekräftelse, 1960-talet var hennes. 

Vill man få en snabbgenomgång av engelsk 1960-
talsfilm är det bara att haka på Julie Christie. Snart har 
man sett flera av profilerna: Tom Courtenay, Dirk 
Bogarde, Laurence Harvey, Alan Bates och Peter Finch. 
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Hon blev tillsammans med Terence Stamp. Han var 
själv en av de coolaste filmstjärnorna. När The Kinks 
sjöng om ”Terry” och ”Julie” i ”Waterloo Sunset” 
antogs allmänt att det syftade på Stamp och Christie. 
Senare hade hon ett långt förhållande med Warren 
Beatty, notorisk för sina många affärer, med vilken hon 
även gjorde tre filmer. 

Barn skaffade Christie aldrig. När tidningarna frågade i 
början av karriären sa hon att äktenskap nog inte 
passade henne. Längtan efter moderskap? Ja, ”tack 
och lov så brukar det lägga sig lika kvickt som det 
kommer”. 

På 1960-talet skänkte hon även någon sorts modernitet 
och krut till roller i kostymfilmer. Julie Christie var den 
enda skådespelare som David Lean i efterskott såg som 
oersättlig i eposet ”Doktor Zjivago” (1965). ”Jag skulle 
nog kunna göra den bättre i dag”, sa Lean på 1990-talet 
till sin biograf Kevin Brownlow, ”men jag skulle behöva 
Julie och hon är ju för gammal nu.” Christie gjorde 
Lara, en ung kvinna som blir läkaren Yurij Zjivagos -
stora kärlek och likt denne kastas fram och åter i 

stormvindarna i det tidiga 1900-talets Ryssland. 
Helaftonsfilmen ”Zjivago” blev en ”Borta med vinden”-
artad succé. Fast hon slog igenom i hippa 1960-
talsrullar är hennes mest kända roll denna i ett verk av 
en gammal mästare som spelade i publikdomptörernas 
veteranliga. 

För Schlesinger, igen, gjorde hon Batsheba i ”Fjärran 
från vimlets yra” (1967), en självständig ung kvinna 
med egen mindre egendom på landet i 1800-talets 
England. Tre män vill ha henne. Naturligtvis väljer hon 
fel, Terence Stamps sergeant Troy är tjusig men rutten. 
”Budbäraren” (1971) var förlagd till sommaren före 
förstavärldskrigsutbrottet. Christie var dotter i en 
överklassfamilj. En passande make är reserverad, men 
hon tar varje chans att smyga i väg till den heta unga 
bonden på gården nära godset – Alan Bates. En liten 
pojke får vara budbärare. Alla låtsas som ingenting. 

”Budbäraren” regisserades av Joseph Losey, som 
svartlistats i mccarthyismens USA och blivit en av 
Europas mest intressanta regissörer. Harold Pinter 
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skrev manus efter en roman av L P Hartley. Den filmen 
är ansedd. 

John Schlesingers Thomas Hardy- filmatisering brukar 
avfärdas som ytlig. Många tycker dock att den är 
förbisedd. Jag instämmer. Kostymfilmer med 1960-
talsfeeling har sin egen charm, de är otidsenliga i sin 
egen tid. Även om det ska vara allvarligt följer en del av 
epokens uppsluppenhet med när de unga nya 
stjärnorna får dra på uniformer och långklänningar. 

I en scen i ”Budbäraren” måste Christie snabbt stuva 
undan ett brev hon fått. Hon snor runt, fingrar efter 
någon ficka på den höghalsade klänningen, försöker 
pressa in papperet i ärmen, den sitter för tajt: 

– Åh, de här klänningarna ... 

Under inspelningen av ”Budbäraren” såg hon och 
Warren Beatty, som kom på besök, grisslakt på en 
lantgård. Hon hade inte haft en aning om hur 
djurhållning såg ut, sa hon, det var som ”en sorts 
koncentrationsläger” för djur. Christie blev vegetarian. 

Blev Julie Christie upprörd över något så gjorde hon 
något, fick den brittiska allmänheten lära sig. Hon har 
flitigt utnyttjat sin glans i arbete och kampanjande mot 
kärnvapen och apartheid, bland annat. Engagemanget 
för djurens rättigheter har bestått. 

Ställningstagande har också synts i valet av roller, som 
när hon för en struntsumma gjorde huvudrollen i 
filmatiseringen av en Doris Lessing-dystopi, ”Memoirs 
of a survivor” (1981), eller agerade i då knappt kända 
Sally Potters svartvita feministiska, avantgardistiska, 
och suicidalt svårtillgängliga ”The gold diggers” (1983). 

Till Christies mer uppmärksammade insatser på 1970-
talet hörde ett par framgångsrika komedier mot 
Warren Beatty, ”Shampoo” (1975) och ”Himlen kan 
vänta” (1978), en nyinspelning av en 1940-talskomedi. 
De spelade också mot varandra i särlingen Robert 
Altmans antivästern ”McCabe & mrs Miller” (1971), en 
poetisk 1970-talspärla med Leonard Cohen på 
ljudbandet. 
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Fast tiden då filmerna med Julie Christie blev 
kulturella händelser var över. 

Om man inte ska räkna in ”Rösten från andra 
sidan” (1973) och Den Där Scenen. 

Rysaren ”Rösten från andra sidan” byggde på en novell 
av den ofta filmade – ”Rebecca” (1940), 
”Fåglarna” (1963) – Daphne du Maurier. Regissör var 
Nicolas Roeg, som i egenskap av filmfotograf arbetat 
med Christie flera gånger. Hon och Donald Sutherland 
gjorde ett par som förlorar sin lilla dotter. 

I Venedig, där han har ett arkitektuppdrag, försöker de 
komma på benen igen. En eftermiddag på 
hotellrummet börjar de stillsamt att älska med 
varandra. 

Det skildras anmärkningsvärt djärvt och oblygt. Men 
det mest speciella är ändå hur sekvensen utformats: 
glimtar från sängen varvas genomgående med bilder av 
hur de klär på sig efteråt. 

Han ligger nedanför henne och lossar hennes kläder – 
plötsligt är det en snabb närbild på hans hand när han 
väljer kavaj från garderobsstången. Hon lyfter på sig 
för att komma ur klänningen – då växlas till en kvick 
bild av hur hon lirkar en svart kjol upp över trosorna. 

Så fortsätter det. Njutningen fortplantar sig som en 
varm känsla in i bestyren med att efteråt klä på sig för 
att gå ut. Mixen av erotiskt och prosaiskt blir slående 
trovärdig. Scenen började omedelbart omsusas av 
rykten om att samlaget var autentiskt. 

”Rösten från andra sidan” är i sig en originell och 
sevärd rysare. Den är otäck, samtidigt romantisk och 
sorgsen. Men stunden på hotellrummet har en särskild 
förtrollning. Mötet mellan Christie och Sutherland är 
aldrig långt från toppen på listor över de bästa 
sexscenerna. 

Att en sexscen, frånsett Pino Donaggios bedagade 
musik, efter så många år har kvar sin lyskraft är en 
sorts kulturell händelse i slow motion. Den är några 
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minuter av sällsynt omedelbarhet. Precis som Julie 
Christies promenad i ”Lögnhalsen”. 

Mårten Blomkvist 

kultur@dn.se 

Tolv filmer med Julie 
Christie. 
”Lögnhalsen” (1963, regi John Schlesinger) 

Liten roll som frimodiga Liz gav genombrottet. 

”Darling!” (1965, regi John Schlesinger) 

Oscarsbelönades för rollen som fotomodell som lever 
hårt i swinging London. 

”Doktor Zjivago” (1965, regi David Lean) 

Christie tyckte att hon var för grön för mastodontfilm 
om kärlek i skuggan av världskrig och revolution men 
Lara blev hennes mest kända roll. 

”Fahrenheit 451” (1966, regi François Truffaut) 

Dubbelroll som hjältens fru respektive älskarinna i rätt 
träig filmversion av Ray Bradburys dystopi. 

”Fjärran från vimlets yra” (1967, regi John 
Schlesinger) 

Smarrig kostymfilm där Christie som driftig kvinna 
uppvaktas av tre män men vakar över sin 
självständighet. 

”Budbäraren” (1971, regi Joseph Losey) 

Smarrig kostymfilm med Christie som ung 
överklasskvinna som prasslar med man av folket. 

”McCabe & mrs Miller” (1971, regi Robert 
Altman) 

Antivästern, Christie Oscarsnominerades för sin 
hårdkokta mrs Miller som tar hand om McCabes 
(Warren Beatty) bordell. 

”Shampoo” (1975, regi Hal Ashby) 
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Komedi med Warren Beatty som kvinnotjusande 
Beverly Hills-frisör, Christie hans ex. 

”Himlen kan vänta” (1978, regi Warren Beatty 
och Buck Henry) 

Christie tjusar Beatty i komedi där han efter olycka får 
himmelskt tillstånd att återvända till livet. 

”Hamlet” (1996, regi Kenneth Branagh) 

Hamlets mor Gertrude är och förblir en otacksam roll. 

”Harry Potter och fången från Azkaban” (2004, 
regi Alfonso Cuarón) 

Med inhopp som pubägarinna tog Christie sin plats i 
Potterfilmernas lämmeltåg av brittiska stjärnor. 

”Away from her” (2006, regi Sarah Polley) 

Oscarsnominering för rollen som alzheimersjuk hustru 
i Alice Munro-filmatisering som ej fick svensk 
biodistribu- tion. 

Julie Christie. 
Född i Assam i Indien den 14 april 1940 eller 1941. 

Stökig i skolan, fick byta ofta. Fick anmärkningar för 
att hon var uppnosig och ovårdad. 

Relegerades en gång för att hon berättat en fräckis. 

Kostym- och sminkavdelningar på olika produktioner 
kom senare med liknande anmärkningar. Christie i 
kostym måste vaktas så att den hölls i skick mellan 
tagningarna. 
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10Ledare: Brexit har 
bäddat för 
extremisternas 
comeback 
Bilar har bränts, gatstenar och andra projektiler 
kastats mot polisen, dussintals personer skadats. 
Kravallerna i Belfast och andra städer på Nordirland 
har pågått i en vecka nu, trots maningar till lugn. 
Uttråkade ungdomar och kriminella element är en del 
av den farliga blandningen. Men utan tvivel är brexit 
den allt överskuggande faktorn. 

Premiärminister Boris Johnson borde ha vetat om 
riskerna. I stället har han låtsats som om solen alltid 
lyser på den irländska ön. 

Långfredagsuppgörelsen 1998 gjorde slut på tre 
decennier av blodigt våld mellan protestanter och 
katoliker på Nordirland. Den eliminerade också den 

synliga gränsen mot republiken i söder. Ingen sörjde 
taggtråden. De ekonomiska förbindelserna blomstrade. 

Den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet 
ställde allt på ända. Regeringen i London bestämde sig 
raskt för att lämna både den inre marknaden och 
tullunionen. Därmed måste en ny gräns – till EU – 
uppstå någonstans. Men ingen ville ha tillbaka en hård 
variant mellan Irland och Nordirland. 

Efter stundtals kaotiska förhandlingar blev resultatet 
ett ”protokoll” i utträdesavtalet, som innebär att 
Nordirland i praktiken blir kvar i EU:s ekonomiska 
famn. Gränsen, med livsmedelsinspektioner och 
tullkontroller, hamnade i stället på Irländska sjön. 
Boris Johnson försäkrade att det där inte var något att 
bry sig om och försökte tricksa sig runt paragraferna. 
Utan framgång. 

I folkomröstningen hade 56 procent av nordirländarna 
sagt ja till EU. Det stora protestantiska partiet, DUP, 
stödde däremot brexit. Men det nya arrangemanget är 
i unionisternas ögon ett hot mot det historiska bandet 
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till Storbritannien, hela grunden för deras existens. 
Kravet är att ”protokollet” rivs upp, vilket EU inte kan 
gå med på. 

Brexit sätter fart på den särskilda nordirländska 
varianten av identitetspolitik. Unionisterna ser i 
förlängningen skräckvisionen av ett förenat Irland 
styrt från Dublin. Sinn Fein, det dominerande katolska 
partiet, gnuggar händerna och hoppas på en annan 
folkomröstning – om att uppfylla deras gamla dröm 
om att införlivas med republiken. 

De paramilitära våldsverkarna på båda sidor blåste av 
striden för över 20 år sedan. Nu står en del av dem och 
hejar på stenkastarna i Belfast. 

Redan från början var det egentligen uppenbart att 
Nordirland skulle bli den värsta stötestenen för 
britterna och EU. Ingen lösning kan göra alla helt 
nöjda. 

Detta var alltid en av farorna med brexit. Utträdet ur 
EU har sitt ursprung i en engelsk nationalism, 

framgapad av fanatiker men sponsrad av Boris 
Johnson och andra nonchalanta företrädare för det 
konservativa Torypartiet. Varken klok ekonomi eller 
omtanke om den brittiska unionen fanns med i deras 
kalkyler. 

I Skottland, där en stor majoritet också ville stanna i 
EU, använder separatisterna brexit som argument för 
att bryta med London. Självständighet är allt, kosta 
vad det vill. 

På Nordirland kan den infekterade stämningen stegras 
till något värre. Unionisterna rasar mot både utträdes-
avtalet och den brittiska regering som skulle vara deras 
livvakt. Hårdföra nationalister, som här betyder 
förespråkare för återförening med Irland, rabblar sina 
ramsor. Den 3 maj är det 100-årsminne av öns delning. 
Och i sommar väntar protestanternas provokativa 
parader. 

Försoning var ingen automatisk följd av 
långfredagsöverenskommelsen. Men dagens ilskna 
politiska tonläge motsvaras inte av någon folklig 
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önskan om att återgå till våld och terror. De 
nordirländska ledarna måste försöka släcka elden. Och 
Boris Johnson för en gångs skull hjälpa till. 

DN 10/4 2021 

10 Nationella symboler 
kan utesluta – men 
också inspirera till 
ömsesidig omsorg 
Britterna bråkar om flaggan. Men stoltheten 
över den statliga sjukvården – NHS – förenar. 

I fjol fick min dotter en klänning av sin mormor. Gul 
som gullvivor och blå som förgätmigej. 

Ända sedan barndomens vårbuketter från 
skogsgläntorna i Märsta har jag tyckt om den 
kombinationen. Men nu väckte den ändå en ängslan: 
Riskerade den inte att föra tankarna till 
Sverigedemokraternas affischer på rågblonda barn på 
blågula sommarängar? Det var givetvis alls inte min 
estniskfödda mammas tanke. Men för att vara på den 
säkra sidan fick klänningen ändå vänta tills vi flyttade 
till England. 
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Nu är våren kommen och klänningen har åkt på. Och 
jag börjar tycka att min oro över vilka signaler den 
skulle kunna sända ut var rätt så löjlig. Och inte så lite 
självupptagen. 

Det handlar inte om att jag ändrat mig om SD. Det 
förblir ett illiberalt och främlingsfientligt parti. I stället 
handlar det om att jag tröttnat på hur behovet av att 
markera avstånd från dem styr så mycket annat i den 
svenska debatten. Och på hur avsmak inför 
flaggviftande förväxlas med nationell ödmjukhet. Trots 
att det ibland är just de som fnyser åt nationella 
symboler som samtidigt anser att just deras land och 
folk är lite mer sofistikerade och rationella än andra. 
Och det gäller inte bara Sverige. 

Britterna är mästare i denna falska nationella 
blygsamhet. Just nu rasar en debatt i Storbritannien 
om flaggan, Union Jack. Eller rasar och rasar. Mest 
liknar den en laddad menuett i en Austenroman: artig 
och till synes distanserad för den utomstående, men 
full av drama och harmsna markeringar för de insatta. 

Det började med att ett internt Labourdokument läckte 
ut och avslöjade att partiet ska försöka vinna tillbaka 
väljare från Boris Johnson genom att bereda mer plats 
åt flaggor och patriotism. För det fick den relativt nye 
partiledaren Keir Starmer svidande kritik. Flaggan är 
imperialistisk och patriotismen alltid exkluderande, -
menade många partikamrater. Andra invände att 
flaggan visst kan förena. Andelen som uppger att de 
inte är stolta över att vara britter är ändå dubbelt så 
hög bland vita Brexitanhängare som bland EU-vänliga 
etniska minoriteter. 

Sedan hamnade den sittande högerregeringens flaggor 
i skottgluggen. Vaccinministern Nadhim Zahawi lär ha 
startat en trend av ovanligt många och stora 
unionsflaggor på presskonferenser och i intervjuer. 
Talande nog, kanske ni som associerar till 
vaccinnationalismen tänker. Men den senare tycks 
nästan uppröra mindre, vad jag kan bedöma, än själva 
flaggan. Det illustrerar en av den falska nationella 
blygsamhetens paradoxer: Viljan att framstå som 
klädsamt onationalistisk överskuggar ibland på allvar 
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problematisk nationalism, som att vända sina 
internationella vänner ryggen. 

I skrivande stund är det senaste att 
kulturdepartementet deklarerat att alla officiella 
byggnader ska hissa flaggan dagligen. Det har man 
hittills bara gjort på några angivna dagar om året. Så 
borde det också förbli, menar en del upprörda röster. 
Ibland med ett sådant patos att det påminner 
misstänkt mycket om, just det, nationell stolthet – fast 
över en förmodat brittisk återhållsamhet inför 
nationella symboler. 

Flaggor, påpekar exempelvis komikern och skribenten 
David Mitchell i Guardian, är vräkiga, löjeväckande 
och obrittiska (läs: amerikanska). Själv är han i stället 
stolt över att Storbritannien fortfarande inte skriver ut 
sitt namn på frimärkena. Landet var nämligen först i 
världen med frimärken. Så när andra länder väl kom 
med sina egna blev det deras sak att skilja ut sig från 
britterna, vars frimärke fortsatt är att betrakta som 
något ur Platons idévärld, så att säga. 

Men den synen på brittisk identitet har inte bara en air 
av imperialistisk överlägsenhet. Den är också miss-
visande, i synnerhet just nu. För i själva verket dyrkas 
den nationella symbol som enat britterna under 
pandemin utan mycken återhållsamhet alls. Det är 
bara det att den symbolen inte är flaggan utan NHS: 
the National Health Service, alltså den statliga 
sjukvården. Den har länge utgjort en stark källa till 
stolthet för Labourväljare. Men under pandemin har 
den även hyllats av Tories. Inte minst av Boris 
Johnson, vars liv låg i händerna på NHS förra våren. 

I snart sagt varje fönster sitter teckningar med 
sjukvårdens emblematiska regnbåge och budskap som 
”vi älskar NHS”. Gatan jag bor på organiserar 
insamlingar för påskägg till det lokala sjukhuset. 
Kvarterets barn – inklusive mitt, i den där blågula 
klänningen – plitar tack-korten som hör till. De är 
egentligen det viktigaste, förstår jag av grannarna. På 
korten glittrar N:et, H:et och S:et omgivna av hjärtan 
och änglavingar. Böcker, konst och poesi skapas till 
NHS ära. Till exempel av den folkkäre poeten, 
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författaren och vänsterintellektuelle Michael Rosen, en 
slags brittisk Göran Greider. Och den slogan som fått 
allra starkast genomslag under hela pandemin sätter 
just NHS i centrum: ”Stanna hemma, skydda NHS och 
rädda liv”. 

Nationella symboler kan utesluta, men också inspirera 
till ömsesidig omsorg. Därför måste vi se bortom ytan. 
Det viktigaste är inte vad andra tror om oss och vår 
nationella gemenskap, utan hur våra egna 
föreställningar om den får oss att agera. 

Gina Gustavsson är docent i statskunskap och 
fristående kolumnist i Dagens Nyheter. 

Gina Gustavsson 

10 Ryssland beter sig 
som kvarterets 
gangsterboss 
När Vladimir Putins popularitet sjunker är det bäst för 
Rysslands grannar att hålla extra koll på 
radarskärmen. Krigen i Georgien, Ukraina och Syrien 
har alla kommit under perioder av folkligt missnöje 
och demokratiprotester i Ryssland. 

Nu, efter regimens behandling av Aleksej Navalnyj och 
protesterna i samband med hans ”rättegång”, visar en 
mätning att bara 48 procent av ryssarna vill se Putin 
som president efter 2024. Så vad händer? Ryska tanks 
mullrar åter vid Ukrainas gräns. 

Är det märkligt att Ukraina i detta läge vädjar om 
Natomedlemskap? Landets president Volodymyr 
Zelenskyj har trappat upp intensiteten i diplomatin för 
att få till ett medlemskap så snart som möjligt, skriver 
The Guardian. 
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Fortfarande möter man åsikten att det var fel av Nato 
att acceptera forna Sovjetstater som medlemmar. 
Natos ”expansion” skulle vara ett hot mot Ryssland och 
alla Kremls aggressioner därefter närmast att betrakta 
som självförsvar. De som förfäktar tesen hänvisar till 
ett påstått löfte från 1990 att Nato inte skulle 
expandera österut. Putin själv har hänvisat till ”löftet” 
flera gånger och bland annat använt det som en 
förevändning till ockupationen av Krim. 

Men ”löftet” har visat sig vara en rysk myt. Till och 
med den gamle Sovjetledaren Michail Gorbatjov har 
förnekat det. 

Att Nato vuxit med länder som de baltiska staterna, 
Polen och Ungern har en enkel huvudförklaring: 
Ryssland gör sina grannar nervösa. Gång på gång beter 
sig landet som kvarterets gangsterboss, man är inte 
säker ens i sitt eget hus. Vilket i dagarna bevisas av de 
ryska stridsvagnarnas muller inom tydligt hörhåll från 
Ukraina. 

Det finns inga garantier för att världen eller Europa 
skulle bli tryggare om Ukraina gick med i Nato. Vad 
som är säkert är att Ukraina självt skulle känna sig 
tryggare, och att ett lands beslut att gå med i en 
försvarsallians bara kan fattas av de egna 
medborgarna. 

Vladimir Putin har inte och ska inte ha något veto över 
sina suveräna grannstater. Det är sorgligt att vissa 
människor i väst fortsätter att föra hans talan. 

Erik Helmerson 

erik.helmerson@dn.se 
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10 Kungafamiljens fejd 
kan kasta in Jordanien 
i kaos 
Den kraftfulla och svenskättade 
änkedrottningen Noor av Jordanien utmanar 
sin egen kung. Konflikten mellan två 
rivaliserande fraktioner inom kungahuset gör 
att marken skakar under tronen för den 
enväldige Abdullah II. 

DN:s Erik Ohlsson berättar historien om 
Jordaniens mäktiga kungafamilj som styr ett 
land som bildades efter ett misstag. 

Ett grynigt videoklipp som visar en jagad man. Han 
säger att meddelandet kan vara hans sista kontakt med 
omvärlden. Mannen har mörka ringar under ögonen, 
anletsdragen är pressade, hyn kallsvettig.  

Den fem minuter långa videon visades för precis en 
vecka sedan på brittiska BBC och har sedan dess flitigt 

delats på sociala medier. Mannen som filmats med 
skakig handkamera heter Hamza bin Hussein och är 
prins av Jordanien. Hamza är 41 år, yngre halvbror till 
Jordaniens kung Abdullah.  

Jordanien styrs av den hashemitiska kungaätten, en 
dynasti sprungen ur beduiner, arabiska nomader. 
Hashemiterna härstammar i rakt nedstigande led från 
islams anfader, profeten Muhammed. Samtidigt har de 
starka band och goda förbindelser med Europas 
kungahus och USA:s högsta societet. 

Men i BBC-videon kritiserar prinsen det jordanska 
samhället i allmänhet och kungahuset i synnerhet. 
Hamza anklagar landets styrande, med halvbrodern 
Abdullah i spetsen, för korruption, inkompetens och 
förtryck. Prins Hamza hävdar att det jordanska folket 
”nått en punkt där ingen kan framföra en åsikt utan att 
riskera att förtryckas, gripas, trakasseras eller hotas.” 

Prinsen bär ofta en konstfullt draperad smagh, den 
rödvitrutiga sjal som är beduinernas traditionella 
huvudbonad och som favoriseras av Jordaniens 
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kungligheter. Men på videon är han barhuvad. Håret är 
fett och ledsamt. 

Vi ska återkomma till prins Hamza. Men för att förstå 
prinsens strider och hans våndor behöver man känna 
till mer om Jordanien. Ett land som har knappt 70 år 
på nacken och bildades efter ett misstag. 

Efter första världskrigets slut år 1918 höll det 
osmanska imperiet på att falla samman. Beduin-
stammen al-Hashem hade hjälpt kolonialherrarna 
Storbritannien att driva bort turkarna/ osmanerna från 
den arabiska halvön.  

Som belöning hade hashemiterna getts löftet att regera 
Syrien. Men den utfästelsen kunde britterna inte hålla. 
Syrien hamnade i stället under Frankrikes intressesfär. 

I stället tilldelades hashemiterna år 1921 en smal 
landremsa öster om Jordanfloden som i brist på bättre 
fick namnet Transjordanien, ”landet bortom 
Jordanfloden”.  

En konkurrerande beduinstam, Saud, fick rätten till 
större delen av den arabiska halvön – därav 
Saudiarabien.  

Ja, ländernas tillkomst såg ut att vara slumpmässig och 
godtycklig. Allt verkade ske på en höft. Eller kanske 
inte? Den brittiske diplomaten lord Robert Ashburton 
Crewe skriver i en not författad 1920:  

”Vi önskar oss inte ett förenat Arabien, utan ett svagt 
och splittrat Arabien, uppdelat i mindre landområden, 
oförmögna till samordnat agerande mot oss (läs: 
Storbritannien).” 

Emiren av Transjordanien, Abdullah bin Hussein, var 
länge underställd en brittisk ståthållare. Först 1946 
blev Transjordanien självständigt.  

Abdullah blev involverad i det krig som följde på 
utropandet av staten Israel år 1948. Han införlivade 
Västbanken och östra Jerusalem med Transjordanien 
och döpte år 1950 om det utökade territoriet till 
Jordanien. 
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Men Abdullah fick betala ett högt pris för sin 
erövringslusta. I juli 1951 sköts han ihjäl av en 
palestinier utanför al-Aqsa-moskén i Jerusalem. 
Mordet bevittnades av hans femtonårige sonson 
Hussein. 

Knappt ett år senare utropades Hussein till Jordaniens 
kung, eftersom hans egen far, kung Talal, visat sig 
oförmögen att regera på grund av psykisk sjukdom. 

Kung Hussein styrde kungariket i 47 år. Hans tid vid 
makten kom att präglas av förhållandet med 
grannlandet Israel. I det så kallade sexdagarskriget år 
1967 blev Västbanken ockuperat av Israel, med en stor 
palestinsk flyktingström in i Jordanien som följd. År 
1994 uppnådde kung Hussein vad han själv kallade 
”sitt livs mål” – ett fredsavtal med Israel. 

Kungen passade också på att ge Jordanien lite 
demokratisk fernissa. År 1993 hölls de första 
flerpartivalen i landet, även om den verkställande och 
lagstiftande makten var (och är fortfarande) fast 
förankrad hos kungen. 

Kung Hussein dog i cancer vid 63 års ålder i början av 
år 1999. Strax innan sin död åstadkom han två 
oförutsägbara kast i kungahusets maktordning. 

För det första berövade han sin tolv år yngre bror 
Hassan titeln som kronprins. Hassan hade i årtionden 
förberett sig att ta över kungamakten. Nu utsåg den 
dödssjuke kung Hussein i stället sin äldste son, 
Abdullah, till tronarvinge. 

För det andra fick Abdullah lova att ge kronprinstiteln 
till till sin 19 år yngre halvbror, Hamza. Abdullah var 
37 år när han besteg tronen i februari 1999. Pappa 
kungens önskan att se Hamza som en framtida 
tronföljare tog han uppenbarligen lätt på. För redan år 
2004, efter fem år som kung, kickade Abdullah bort 
Hamza och utsåg en ny kronprins. Det blev hans egen 
son Hussein, vid denna tid bara tio år gammal. 

De här rockaderna bildar ett mönster där man urskiljer 
två rivaliserande fraktioner inom kungahuset. Den ena 
består av kung Abdullah och hans mor, drottning 
Muna, som var kung Husseins andra hustru. 
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Muna fyller 80 om två veckor. Hennes ”civila” namn är 
Avril Gardiner och hon kommer från en brittisk 
militärfamilj. Hon gifte sig med Hussein år 1961. 
Äktenskapet varade i elva år och paret fick fyra barn, 
varav den nuvarande kungen Abdullah är äldst. 

Enligt den brittiske journalisten Roland Dallas, som 
skrivit en biografi om prinsessan Muna, var det hon 
som bröt upp från äktenskapet eftersom hon tröttnat 
på kungens ideliga snedsteg. Hon gav sonen Abdullah 
en helt engelsk uppfostran – han är utbildad vid den 
brittiska militärakademin Sandhurst och vid 
elituniversitetet Oxford, och sägs tala bättre engelska 
än arabiska. 

Abdullah och modern Muna utmanas av den kraftfulla 
änkedrottningen Noor, som är mamma till Hamza och 
kung Husseins sista fru. Hennes ”civila” namn är Lisa 
Halaby och hon är dotter till en syrisk affärsman som 
utvandrat till USA och den svenskättade Doris 
Carlquist med rötter i Tälleryd i Småland. Den nu 70-
åriga Noor har offentligt ställt sig bakom sin son i 

palatsstriderna, och kallar anklagelserna mot honom 
för ”ont förtal”. 

Hamza anses vara mer genuint förankrad i de olika 
jordanska samhällslagren än Abdullah, som enligt en 
kommentar i brittiska The Times ”är mer hemmastadd 
på cocktailmottagningar i Georgetown (den förnämsta 
stadsdelen i Washington) än på beduinboställen i 
Jordanien”. 

I dag har cirka 60 procent av Jordaniens drygt tio 
miljoner invånare palestinska rötter. Palestinierna 
dominerar näringslivet och till viss del även politiken.  

Den andra maktbasen är beduinerna, varav de flesta 
numera är bofasta. Det är beduiner som styr den 
mångtaliga och inflytelserika underrättelsetjänsten.  

Vid tiden för självständigheten för drygt 70 år sedan 
stödde kungahuset den islamistiska rörelsen 
Muslimska brödraskapet. Men i dag har brödraskapet 
och dess politiska gren hamnat i onåd och i princip 
förbjudits. 
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Kung Abdullah har hittills lyckats skapa jämvikt 
mellan de olika maktblocken i Jordanien, ett 
balansnummer som försvåras av att många av 
beduinernas klanledare betraktar hashemiterna som 
inkräktare i Jordanien – de kom ju med de engelska 
kolonisatörerna från arabiska halvön för cirka hundra 
år sedan. 

De senaste tio åren har kungahuset blivit alltmer 
ifrågasatt, och det är i ljuset av detta man bör se prins 
Hamzas protester, och kung Abdullahs hårda 
motreaktion. 

Jordanien, med drygt tio miljoner invånare och i 
storlek jämförbart med Österrike, saknar naturresurser 
till den grad att vatten är en dyrbarhet. Förutom en 
blygsam textilindustri lever landet på turism, bidrag 
från internationella organisationer och de pengar som 
jordanier som arbetar utomlands skickar hem. 

Covid-19-pandemin har slagit undan benen på 
turistindustrin och försvårat möjligheten till 
utlandsjobb. Arbetslösheten i landet närmar sig nu 25 

procent och det folkliga missnöjet blir alltmer högljutt, 
och allt svårare att blidka för kungen.   

Hittills har det hashemitiska kungahuset suttit säkert, i 
kraft av sin stammässiga och religiösa legitimitet: 
banden till profeten Muhammed och rollen som 
beskyddare av al-Aqsamoskén i Jerusalem, en av 
islams viktigaste helgedomar.  

Men numera förekommer allt oftare demonstrationer 
med krav på politiska reformer och åtgärder mot 
korruptionen. 

Konvulsionerna betraktas med nervositet i omvärlden. 
Det sista USA och Europa vill ha är ett instabilt 
Jordanien. En titt på en karta räcker för att förstå att 
landet, trots sin litenhet, har en strategiskt mycket 
viktig roll i Mellanöstern. 

I väster ligger Israel, ständigt krigsberett, och det 
palestinska självstyret, en evig konfliktkälla. Från 
krigets Syrien i norr, har en miljon flyktingar kommit 
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till Jordanien. I öster ligger Irak som hotar att bli 
konfliktområde för USA och Iran. 

Därför har kung Abdullah fått starkt stöd från 
omvärlden. I onsdags tog sig EU-kommissionens 
ordförande Ursula von der Leyen tid att besöka kungen 
på plats i Jordanien. Tidigare blev kung Abdullah 
uppringd av USA:s president Joe Biden som uttryckte 
”helhjärtad solidaritet” med den jordanska statschefen. 

Den jordanska regeringen har anklagat prins Hamza 
för att ha konspirerat i samarbete med ”främmande 
makter”, utan att närmare gå in på vilka dessa krafter 
skulle vara. Bedömare pekar på att Jordaniens 
makthavare ofta avväpnar kritiker genom att hävda att 
de går utomståendes ärenden. 

Så sent som i torsdags meddelade kung Abdullah att 
brödratvisten nu är lagd till handlingarna och att prins 
Hamza skriftligt lovat att ställa sig bakom kungahuset. 
Men det är ännu oklart om det verkligen finns kraft 
bakom kungsorden.  

Att nervositeten är stor bevisas av att den jordanska 
åklagarmyndigheten nu förbjudit all medie-
rapportering om konflikten. Ett förbud som även gäller 
diskussioner i sociala medier. Men sådana åtgärder har 
sällan stärkt Mellanösterns makthavare – tvärtom.  

Både i Tunisien och i Egypten förvärrades ju 
situationen för envåldshärskarna Ben Ali och Hosni 
Mubarak när de i början på den arabiska våren 2010–
2011 begränsade trafiken på internet. Nästa kapitel i 
den flertusenåriga hashemitiska släktsagan kan bli 
både rafflande och chockerande. 

Erik Ohlsson 
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10 Prins Philip föddes i 
grekiska kungahuset – 
gifte in sig i det 
brittiska 
Prins Philip, drottning Elizabeths make, har 
avlidit. Han blev 99 år gammal. Prins Philip 
föddes i det grekiska kungahuset, gifte in sig i 
det brittiska och har genom åren varit mannen 
som i officiella sammanhang alltid gått ett par 
steg bakom sin drottning.  

Dessutom har han fällt en del kontroversiella 
uttalanden, till brittiska tabloiders förtjusning. 

Prins Philip föddes på ön Korfu den 10 juni 1921, son 
till prins Andreas och prinsessan Alice av Grekland och 
Danmark. Philip var yngst av fem syskon vars 
efternamn var Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg. Detta var en orolig tid för monarkin i 
Grekland. Prins Andreas hade en dödsdom hängande 

över sig och familjen flydde när sonen var 1,5 år 
gammal. De hamnade först i Storbritannien och senare 
i Frankrike. 

I Frankrike blev mamma Alice intagen på 
mentalsjukhus. Om hon verkligen var sjuk, eller om 
Andreas hellre ville vara med sin älskarinna, är oklart. 
I vilket fall ledde familjesplittringen till att prins Philip 
skickades till Storbritannien och hamnade under sin 
morbrors, lord Louis ”Dickie” Mountbattens, vingar. 

Enligt en dokumentär som sändes i BBC:s 2016, ”The 
plot to make a king”, låg den målmedvetna 
Mountbatten bakom att 18-åriga Philip presenterades 
för den fem år yngre Elizabeth Windsor. Eftersom båda 
är ättlingar till drottning Victoria är de fyrmänningar 
(bryllingar) med varandra. 

Tonåringarna började brevväxla, men det 
tyskklingande namnet och Philips systrars äktenskap 
med nazister ställde till problem i brittiska kungahuset 
och i regeringen under premiärminister Winston 
Churchill. Dessutom hade Philip inte gått på Eton och 
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eller någon av de andra ”riktiga” skolorna som gäller i 
överklassen. 

År 1947 blev Philip därför brittisk medborgare, avstod 
från sin arvsrätt till den grekiska tronen och antog sin 
mors familjenamn som ogift, Mountbatten. Senare 
samma år kunde han ingå äktenskap med brittiska 
kronprinsessan Elizabeth och blev hertig av 
Edinburgh. 1957 fick han sin prinstitel. 

Prins Philip tillhörde flottan under andra världskriget 
och fortsatte sin karriär där fram till att hans svärfar, 
George VI, dog 1952 och Elizabeth tog över tronen. Om 
deras långa äktenskap har prins Philip sagt att: 
”Tolerans är den viktigaste ingrediensen ... Lita på mig 
att drottningen har ett överflöd av tolerans”. 

Genom åren har han vid officiella tilldragelser diskret 
rört sig två steg bakom sin hustru Elizabeth II. Men till 
brittiska tabloidpressens stora förtjusning har prins 
Philip vid flera tillfällen varit mycket frispråkig. I 
samband med att hovet i maj 2017 meddelade att den 
då 95-åriga prinsen var på väg att pensionera sig 

passade därför medierna på att lista hans mest 
uppseendeväckande uttalanden. 

Här kommer ett urval: 

”Stannar du här länge till kommer du att resa hem 
snedögd”, till en brittisk student, under ett besök i 
Kina 1998. 

”Hur håller ni de infödda borta från spriten tillräckligt 
länge så att de kan klara provet?” till en skotsk 
bilskolelärare 1995. 

”Och vilken exotisk del av världen kommer du ifrån?” 
till en konservativ parlamentsledamot 1999 vars 
föräldrar är från Jamaica. Hans svar: ”Birmingham.” 

”Du borde gå ned lite i vikt”, till en 13-åring som 
berättat att han vill bli astronaut. 

Prins Philip skulle ha fyllt 100 år den 10 juni. Tiden 
med nedstängt samhälle på grund av corona 
tillbringade han och Elizabeth II i slottet Windsor 
utanför London, tillsammans med en mindre stab 
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tjänstefolk. I början av året blev paret vaccinerade mot 
covid-19. 

Prins Philip avled på fredagsmorgonen. ”Hans 
kungliga höghet gick fridfullt bort i morse på Windsor 
Castle”, skriver brittiska kungahuset i ett uttalande. 
Han blev 99 år.  

Pia Gripenberg 

FAKTA. PRINS PHILIP 

Philip föddes den 10 juni 1921 på grekiska Korfu. Han 
var son till prins Andreas av Grekland och Danmark 
och den tyska prinsessan Alice av Battenberg (senare 
ändrat till Mountbatten) och tillhörde det danska 
kungliga huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg. 

Några månader före andra världskrigets utbrott 1939 
inledde han sin karriär som sjöofficer i brittiska 
flottan. 

1947 blev han brittisk medborgare efter att ha träffat 
den fem år yngre kronprinsessan Elizabeth. Den 20 

november samma år gifte han sig med Elizabeth i 
Westminster Abbey i London, och erhöll samtidigt 
titeln hertigen av Edinburgh. 

Elizabeth II och prins Philip fick fyra barn; kronprins 
Charles 1948, prinsessan Anne 1950, prins Andrew 
1960 och prins Edward 1964. 
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10 Katrine Marçal: 
Bakom kodnamnet 
döljer sig en minutiös 
planering 
London. Det officiella namnet är ”Operation 
Forth Bridge”. Det är kodnamnet för prins 
Philips död och allt som är planerat runt den. 
På fredagen sattes ”Operation Forth Bridge” i 
verket.  

Den brittiska drottningens make är död.  

KOMMENTAR Forth Bridge är en skotsk järnvägsbro 
av stål väster om Edinburgh. Och prins Philip var som 
bekant hertig av Edinburgh. En av anledningarna till 
att seniora brittiska kungligheter har den här typen av 
kodnamn för sin egen död är för att de lättare ska 
kunna vara med och planera för den.  

Prins Philip har i åratal varit med och diskuterat 
detaljerna i Operation Forth Bridge. Drottningen själv, 
ja hon har planerat sin egen begravning flera gånger 
om året sedan 1960-talet. Hennes kodnamn är 
”Operation London Bridge”. När drottningen dör 
kommer premiärministern att få ett samtal på en säker 
telefonlinje och någon kommer att säga: ”London 
Bridge is down.”  

Då vet premiärministern vad som har hänt.  

Men nu var det alltså Forth Bridge som föll först. 
Drottningen och prins Phillip har varit gifta i 74 år. 
Många reaktioner på fredagen i Storbritannien har 
också handlat om detta: vilket slag det måste vara för 
drottningen att förlora sin livskamrat sedan 1947.   

Prins Philip har enligt uppgifter avstått från en 
statsbegravningsceremoni – en sådan tv-sänd sak som 
planeras åt hans fru den dag London Bridge faller. I 
stället har han valt en begravning i militär tradition i 
Sankt Georges kapell i Windsor. I skrivande stund är 
det oklart när begravningen planeras.   
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Storbritannien har nu gått in i en officiell sorgeperiod. 
Den kommer att vara fram till begravningen och ska 
följas av alla. Flaggor hissas på halv stång (förutom den 
ovanför Buckingham Palace som symboliserar 
monarkin och därför alltid hissas hela vägen). På tv 
kommer alla nyhetsankare att bära svarta kläder och 
alla parlamentsledamöter att bära svarta band på 
vänster arm.  

Inga lagar kommer att stiftas.  

Det brittiska folket fick reda på nyheten om prinsens 
död via BBC. Alla sändningar avbröts och på tv 
meddelade ett svartklätt nyhetsankare vad som hänt. 
Sedan var det nationalsång mot svart tv-ruta och en 
bild på prins Philip i uniform.  

På BBC finns ett gammalt larmsystem från kalla 
krigets dagar som aktiveras vid den här typen av 
tillfällen. Det kallas för Rats vilket står för ”Radio alert 
transmission system”. Fast inom BBC kallas Rats 
ibland för ”Royal about to snuff it”. Det betyder 
ungefär: ”kunglighet på väg att trilla av pinn.”  

Detta larm som många BBC-anställda inte ens vet hur 
det låter bör ha gått i gång i går. Och det är alla dessa 
minutiöst planerade detaljer som just är Operation 
Forth Bridge.   

Drottningen själv har nu en officiell sorgeperiod på 
åtta dagar. Den förväntas följas av ytterligare 30 dagar 
innan hon återgår till sitt arbete.  

London Bridge must go on. 

Katrine Marçal 

katrine.marcal@dn.se 
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10 Erna Solberg får 
böta 20 000 kronor 
Norge. Statsminister Erna Solberg ska betala 20 000 
norska kronor i böter efter att ha brutit mot 
smittskyddsföreskrifter vid arrangemanget av en 
middag. 

Högst 10 personer fick samlas och Solbergs sällskap 
bestod av 13 personer. Straffet utfärdas efter 
rapportering i norska medier om en middag i samband 
med Solbergs 60-årsdag på en restaurang i Geilo i 
Norge i slutet av februari. Solberg själv var dock inte 
med vid middagen eftersom hon fick ställa in i sista 
stund på grund av ett läkarbesök efter ögonproblem. 

Hon var dock med om att arrangera middagen. 

Sofia Tanaka@dn.se 

10 Le Pen ställer upp 
2022 
Frankrike. Den franska extremhögerns fixstjärna 
Marine Le Pen utmanar Emmanuel Macron i 
presidentvalet 2022, meddelar hon. 

Le Pen, ledare för partiet Nationell samling (tidigare 
Nationella fronten), bedömer att hon har goda chanser 
att vinna. 

TT-Reuters 
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10 Ex-premiärminister 
åtalas 
Portugal. José Socrates, Portugals tidigare 
premiärminister, ska ställas inför rätta för 
penningtvätt och urkundsförfalskning, meddelar en 
domstol i Lissabon. Socrates greps 2014 misstänkt för 
inblandning i en korruptionshärva. 

TT-AFP-Reuters 

10 Kritiken växer mot 
coronastrategin – 
högernationalistiska 
AFD gynnas 
I Tyskland växer missnöjet med regeringens 
hantering av pandemin. Samtidigt ökar stödet 
för landets högernationalistiska parti AFD. 

– Hur det går med vaccinationerna kan avgöra 
hur stora AFD blir i valet i höst, säger 
statsvetaren Andrea Römmele. 

När det högernationalistiska partiet AFD gjorde sitt 
bästa valresultat någonsin, i delstaten Sachsen i östra 
Tyskland år 2019, föreslog en oppositionspolitiker att 
delstaten skulle utropa ett ”nazism-nödläge”. 

– Jag förtjänar att veta vad det är för människor jag 
sitter med, sa politikern Max Aschenbach, som 
representerar satirpartiet Die Partei i Dresden. 
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Nu, knappt två år senare, mitt under pågående 
coronapandemi, är det i just Dresden som AFD håller 
partikongress. ”Nazism-nödläget” blev inte mycket mer 
än en politisk markering från motståndarsidan, 
delstaten Sachsen är fortfarande hemmaplan för AFD. 
Men frågan som politikern Max Aschenbach ställde, 
den om vad partimedlemmarna egentligen står för, har 
nu utretts av den tyska underrättelsetjänsten. 

Vi ska återkomma till det. 

Det högernationalistiska parti som under helgen 
träffas i Dresden för att göra sig redo inför valet i 
september har haft ett tufft år. När coronapandemin 
slog till minskade fokus på AFD:s huvudfråga – 
migration. Stödet för partiet sjönk från 14 procent i 
början av 2020 till 9 procent i slutet, enligt 
opinionsinstitutet Infratest dimaps mätningar, och 
från 14 till 10 procent i mätningar från 
Forschungsgruppe Wahlen. 

Gudrun Hentges, professor i statsvetenskap vid 
universitetet i Köln, och författare till en bok om AFD, 

säger att partiet försökt vinna stöd genom att driva 
olika linjer under året som gått. 

– Först anklagade de regeringen för att inte göra 
tillräckligt för att skydda befolkningen. Sedan, när 
regeringen införde skarpa restriktioner, anklagade 
AFD dem för att använda pandemin som en ursäkt för 
att skapa en diktatur. 

Under början av pandemin var förtroendet för den 
tyska regeringens coronahantering högt. Men sedan 
årsskiftet har det sjunkit. Särskilt missnöjda är 
väljarna med hur regeringen hanterat 
vaccinationsprocessen. 

Samtidigt som förtroendet för regeringen minskat har 
stödet för AFD ökat, enligt flera mätningar. 
Statsvetaren Andrea Römmele säger att partiets 
resultat i valet i september kommer att påverkas av hur 
det går med vaccinationerna i Tyskland. 

– Missnöjet med vaccinationerna är positivt för AFD – 
det passar deras beskrivning av en politisk elit som 
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missköter sitt uppdrag. Populistiska partier som AFD 
vinner på att befolkningen tappar förtroende för 
politiska institutioner, säger Andrea Römmele. 

AFD-politikern Olga Petersen, ledamot för partiet i 
Hamburg, säger att det var just missnöjet med de 
etablerade partierna som fick henne att engagera sig i 
politiken. 

– Det fanns knappt något verkligt motstånd mot 
regeringens linje, säger hon. 

Olga Petersens hjärtefrågor är hälsa, social- och 
familjepolitik. I sin presentation på partiets hemsida 
skriver hon att den akuta läkarbristen inom vården, 
där hon själv arbetar, inte kan lösas med 
arbetskraftsinvandring. De fyra barnen har gjort Olga 
Petersen kritisk till det tyska utbildningssystemet, som 
hon anser indoktrinerar eleverna med genusperspektiv 
och vänsterpolitik. 

”Min dotter påstår att diesel förstör världen, min son 
kommer hem med en lista på ”tillåtna pålägg” och 

sexualundervisningen gör min tioåring obekväm”, 
skriver Olga Petersen i sin presentation på partiet 
AFD:s hemsida. 

Kritiken mot etablissemanget, mot en skola som ger 
elever råd om vilken mat som är mest hälsosam och 
mot klimatpolitik som anses bygga på falska tolkningar 
av naturliga väderförändringar stämmer väl överens 
med partiets värderingar. Men det var något annat som 
fick den tyska underrättelsetjänsten att börja granska 
partiet för drygt två år sedan. 

Några exempel på uttalanden som tros intressera 
underrättelsetjänsten har listats av tidningen Der 
Tagesspiegel. Här nämns hur tandläkaren och 
parlamentsledamoten Christina Baum varnat för en 
smygande utrotning av den tyska befolkningen. 

Att ledamoten Gottfried Curio kallat barn som flytt till 
Tyskland för riskfaktorer. Och att partikollegan Stefan 
Keuter skickat bilder på Hitler, hakkors och 
maskingevär till en medarbetare. 
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Alla tre har kvar sina politiska uppdrag. 

AFD-politikern Olga Petersen säger att 
underrättelsetjänstens granskning är ett sätt att 
försöka smutskasta partiet inför valet. Nyligen 
rapporterade tyska medier om att 
underrättelsetjänstens misstankar mot partiet stärkts. 
Partiet klassades nu som ett misstänkt hot mot landets 
demokrati, vilket innebär att samtal mellan 
medlemmar får avlyssnas i hemlighet. 

Kort efter beskedet överklagade AFD beslutet, och i 
väntan på ett avgörande har underrättelsetjänsten 
varken rätt att tala om partiet som ett hot mot 
demokratin, eller att avlyssna medlemmar. 

– Men det går inte att förneka att vi skadats av dessa 
rykten, säger Olga Petersen. 

Statsvetaren Andrea Römmele säger att det inte råder 
något tvivel om att AFD är ett högerextremt parti som 
hotar det fria, demokratiska systemet. 

– Det här är ett parti som vill utesluta vissa människor 
ur samhället, säger hon. 

Andrea Römmele säger att den unga generationen i 
Tyskland, som levt hela sina liv i en demokrati, 
behöver påminnas om att inte ta detta för givet. 

– Historien har visat hur bräckligt systemet är. 
Demokrati kan alltid avskaffas, säger hon. 

Den 26 september går Tyskland till val. 

Lovisa Herold 

lovisa.herold@dn.se 

FAKTA. AFD VILL NÄRMA SIG RYSSLAND 

Högernationalistiska partiet Alternative für 
Deutschland (AFD) leds av Jörg Meuthen och Tino 
Chrupalla. 

Partiet grundades 2013, med kritik mot euron som 
huvudfråga. 2015 vann partiet stöd genom att kritisera 
Tysklands flyktingpolitik. Under coronakrisen har 
partiet kritiserat regeringens skarpa restriktioner. 
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I partiprogrammet skriver AFD att de vill stänga EU:s 
yttre gränser helt. Tysklands problem med en åldrande 
befolkning ska inte lösas med hjälp av 
arbetskraftsinvandring, utan genom att invånarna 
uppmuntras att föda fler barn. Partiet vill återinföra 
värnplikt för män, förbättra relationerna med Ryssland 
och förändra regeringens klimatpolitik, som enligt 
AFD bygger på falska antaganden om 
klimatförändringarna. 

Källa: Alternative für Deutschland 

10 Gui Minhai frihets-
berövad i 2 000 dagar 
2 000 dagar – eller snart fem och ett halvt år. 
Så länge har Gui Minhai varit frihetsberövad i 
Kina. I ett nytt upprop kräver flera 
yttrandefrihetsorganisationer att han ska 
friges och få förenas med sin dotter Angela.  

Den svensk-kinesiske förläggaren och poeten Gui 
Minhai har suttit fängslad i Kina sedan 2015. I februari 
i fjol dömdes han till tio års fängelse för att ha 
”tillhandahållit information till utlandet”. Fallet har 
fått stor uppmärksamhet över hela världen och domen 
mötte skarp kritik från bland annat Amnesty och 
Reportrar utan gränser. 

I ett nytt upprop uppmärksammar flera svenska 
yttrandefrihetsorganisationer, däribland Svenska Pen, 
Publicistklubben och Svenska Förläggareföreningen, 
att det nu har gått 2 000 dagar sedan Minhai 
frihetsberövades och kräver att han omedelbart friges: 
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”Vi vill också meddela att vi är oerhört oroliga för Gui 
Minhais hälsa då det inte kommit ett enda livstecken 
från honom sedan den 13 augusti 2018. Under de 
gångna två tusen dagarna har de kinesiska 
makthavarna gjort allt för att vi ska glömma Minhai. 
Men så kommer det inte bli”, skriver man.  

Gui Minhai kom till Sverige i slutet av 1980-talet för att 
studera historia och fick 1992 svenskt medborgarskap. 
Senare flyttade han till Hongkong där han arbetade 
som författare och förläggare vid bokförlaget Mighty 
Current, samt på bokhandeln Causeway Bay Books. 
Där såldes böcker som den kinesiska regimen 
förbjudit. 

Kajsa Haidl 

kajsa.haidl@dn.se 

10 Auktion stoppas – 
tavla  kan vara värd 
miljarder 
KONST. Spaniens regering har stoppat en auktion av 
en målning i Madrid. Orsaken är att tavlan kan vara ett 
sedan länge försvunnet mästerverk av den italienska 
renässanskonstnären Caravaggio. 

Startpriset för målningen var 1 500 euro, motsvarande 
15 300 kronor. Men om det verkligen är Caravaggio 
som ligger bakom verket kan det vara värt upp till 1,5 
miljarder kronor. Det skriver BBC. 

1700-talsmålningen föreställer Jesus precis före 
korsfästelsen och enligt auktionskatalogen är den 
tillskriven den spanska konstnären José de Ribera. 

Efter oro för att tavlan kunde säljas utomlands 
stoppade den spanska regeringen auktionen, bara 
några timmar innan målningen skulle gå under 
klubban. 
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– Flera experter har studerat verket, och just nu har vi 
ingen mer information. Målningen har stoppats för 
export och kommer inte att lämna Spanien, säger en 
talesperson för auktionshuset Ansorens, enligt AFP. 

Flera konstexperter tycks dock vara säkra på sin sak. 

– Det är han, säger konstvetaren Maria Cristina 
Terzaghi till den italienska tidningen La Repubblica. 

Hon menar att manteln som Jesus bär liknar den 
Caravaggio har avbildat i målningen ”Salome med 
Johannes Döparens huvud”. 

TT 

10 Influerare får ny 
branschtidning 
SOCIALA MEDIER. Nu startar en ny branschtidning 
som riktar in sig enbart på att bevaka 
influerarmarknaden. Tidningen, som får namnet 
Influens, lanseras i veckan, skriver SVT. 

Tanken är att skriva om branschen på ett nytt sätt och 
att lyfta viktiga influerarfrågor, som regler vid 
marknadsföring och hur man skapar en internationell 
influerarkarriär. 

– Det finns aktörer som bevakar influencervärlden, 
men då lyfter man mer influencers som kändisar. Vi 
vill göra en branschtidning för influencers – och det 
finns inte vad vi har sett, säger tidningens chefredaktör 
Johanna Allhorn till branschorganisationen Sveriges 
tidsskrifter. 

TT 
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10 Billie Holiday 
trollband lyssnarna – 
och förföljdes av 
skvallerpressen 
I kölvattnet av Black lives matter-rörelsen har 
intresset för jazzsångerskan Billie Holiday fått 
nytt liv. I vår kommer två nya filmer som hyllar 
hennes roll i den svarta 
medborgarrättskampen i USA. DN:s Kajsa 
Haidl tecknar ett porträtt av en artist som alltid 
höll huvudet högt.  

”Jag har ingen advokat”, var hennes svar.  

Det var tisdagen den 27 maj 1947. Billie Holiday hade 
just blivit införd i rättssalen i den federala domstolen i 
Philadelphia, USA. Åklagaren hade öppnat målet, läst 
upp brottsanklagelsen och förklarat hennes rätt till en 
försvarsadvokat.  

Den 32-åriga sångerskan var så utmattad av 
näringsbrist att hon inte ens kunde stå upp framför 
domaren. Hon tänkte på vad de hade sagt till henne, 
att det inte fanns en enda advokat som ville eller kunde 
hjälpa henne. En tillfrågad försvarare hade till och med 
ringt upp och tackat nej med en frostig önskan om att 
”rättvisan skulle ha sin gång”. 

Billie Holiday visste vad det i praktiken innebar. Att 
hon, som alltid, var tvungen att klara sig själv. Så när 
åklagaren räckte fram medgivandet där det stod att 
hon avstod advokat skrev hon under pappret.  

Domaren frågade om hon erkände sig skyldig till brott 
mot narkotikalagen.  

”Jag erkänner mig skyldig och vill bli skickad till ett 
sjukhus”, var hennes svar. 

Det uppmärksammade rättsfallet hette ”Amerikas 
förenta stater mot Billie Holiday”. Det var precis så det 
kändes också, konstaterade hon krasst i sin 
självbiografi ”Lady sings the blues” som kom ut nio år 
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senare. Billie Holiday dömdes till fängelse i ett år och 
en dag. I samband med domen blev hon också av med 
sitt så kallade kabarékort, som innebar att hon 
förbjöds uppträda på nattklubbar och andra ställen 
som serverade alkohol. Jobben blev färre och karriären 
började gå utför. Billie Holiday tappade fotfästet. Bara 
tolv år senare skulle den stora jazzsångerskan, vid 
tiden USA:s mest kända svarta kvinna, läggas in på 
sjukhus där hon avled – 44 år gammal.  

I kölvattnet av de senaste årens Black lives matter-
rörelse har intresset för jazzsångerskan Billie Holidays 
turbulenta liv och musikgärning fått nytt liv. Bara i vår 
kommer två nya filmer som hyllar henne som en viktig 
röst för den svarta medborgarrättskampen i USA – 16 
år före Rosa Parks kända bussprotest.  

Hur lyckades Holiday bli en stjärna mot alla odds – 
trots sin fattiga bakgrund som präglades av våld, 
prostitution och droger? Varför jagades hon av 
amerikanska myndigheter? Och vad hade hennes 
kända sång ”Strange fruit” att göra med saken? 

Billie Holiday, eller Eleanora Fagan som hon 
egentligen hette, föddes 1915 och växte upp i Baltimore 
under svåra förhållanden. Hennes mor Sadie Fagan 
blev gravid redan som tonåring och uppfostrade sin 
dotter ensam då pappan övergav dem tidigt. För att 
kunna betala hyran arbetade både mor och dotter som 
pigor hos den vita överklassen och på bordeller. 

Det var under den här tiden som hon upptäckte 
jazzmusiken. Ibland avstod hon i smyg från sin 
månadslön på ett par dollar, i utbyte mot att få sitta i 
bordellens fina salong och lyssna på grammofonskivor 
med Louis Armstrong och Bessie Smith. Musiken 
väckte starka känslor i henne, skriver hon i sin biografi. 
Den gjorde henne både lycklig och kunde röra henne 
till tårar av sorg.  

I tonåren flyttade mor och dotter till New York, och 
Holiday började sjunga på nattklubbarna i den fattiga 
stadsdelen Harlem. Det var här swingjazzen, den ”nya” 
sortens musik, först uppstod och spelades, förklarar 
hon i sin biografi – musiken som ”de vita killarna nere 
i stan” sedan snodde och gjorde populär tio år senare. 
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När hon var sjutton år, 1933, hörde skivproducenten 
John Hammond henne sjunga. Han som senare skulle 
upptäcka och signa en ung Bob Dylan, såg till så att 
hon fick börja spela in musik.  

Hon tog artistnamnet Billie Holiday – från Billie Dove, 
en skådespelare hon beundrade, och sin fars efternamn 
– jazzmusikern Clarence Holiday. Men till skillnad från 
sin far skulle Billie Holiday bli ett verkligt stort namn 
inom jazzen och bluesen. Hon var en naturbegåvning 
och hennes röst och speciella sångstil blev stilbildande. 
Till skillnad från sångerskor som Whitney Houston 
eller Aretha Franklin, som hade sin bakgrund i kyrkan 
där de övade upp ett stort sångregister, kom Billie 
Holiday från gatan och behärskade knappt två oktaver. 
I stället lyckades hon trollbinda lyssnarna genom att 
skapa bilder med sin röst. Största inspirationen var 
Louis Armstrong och hans sätt att spela trumpet. När 
hon sjöng försökte hon alltid själv låta som ett 
musikinstrument som improviserade, har hon sagt. 

1930-talet blev Holidays glansperiod. Hon 
samarbetade och turnerade med musiker som Teddy 

Wilson, Lester Young och Count Basie. Mellan 1933 
och 1944 gjorde hon över 200 inspelningar, bland dem 
kända låtar som ”God bless the child”, ”Body and soul” 
och ”What a little moonlight can do”.  

Ändå förblev hon fattig, bland annat eftersom hon inte 
fick några royalties från inspelningarna, säger 
dokumentärfilmaren James Erskine. 

– Gagen för hennes spelningar betalades alltid till 
managern, så en stor del av pengarna nådde aldrig 
fram till henne. Det är lätt att glömma bort vilken tid 
det här var – det var till exempel först på 1970-talet 
som kvinnor i USA fick ha ett bankkort i sitt eget 
namn, säger han. 

I sin nya dokumentär ”Billie” skildrar Erskine 
jazzsångerskans allt annat än glamorösa liv, där rasism 
och diskriminering tillhörde vardagen. När hon 1938 
åkte på USA-turné med Artie Shaw hade publiken 
aldrig tidigare fått se en svart sångerska uppträda ihop 
med en vit orkester. Reaktionerna lät inte vänta på sig.  
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Folk i publiken använde n-ordet och trots att hon var 
kvällens huvudattraktion fick hon ofta smygas in på 
scen via köksingången. Hon började sova i turnébussen 
eftersom hon, i motsats till musikerkollegorna, inte 
kunde få ett hotellrum. Och på restaurangsyltorna 
längs landsvägarna vande hon sig vid att smyga ner en 
extra hamburgare i fickan för att gardera sig inför 
möjligheten att inte bli serverad på nästa ställe.  

Trots den förnedrande behandlingen höll hon alltid 
huvudet högt, säger Erskine. Få jazzsångerskor klädde 
sig exempelvis lika elegant som Billie Holiday, med 
sina klänningar, minkpälsar och signaturblomman, en 
vit gardenia, bakom örat. Hon såg alltid till att betala 
för tvätt och strykning av sina kläder innan hon la 
pengarna på annat, som mat, har hon själv sagt. 

– Innan jag började göra filmen hade jag nog inte till 
fullo förstått hennes värld och allt det hon fick utstå. 
Om man tänker på hur mycket lidande som hon måste 
ha haft dagligen, i kombination med att hon verkade 
inom en värld där både alkohol och droger flödade, så 

är det inte svårt att förstå varför hon utvecklade ett 
missbruk. 

Genom sitt äktenskap med James Monroe blev 
Holiday beroende av droger och började missbruka 
heroin. Äktenskapet blev kortlivat, men hennes 
drogvanor levde vidare. Drogerna hjälpte senare till att 
döva sorgen efter modern som dog när Holiday bara 
var 30 år gammal. 

Men det var inte förrän hon började framföra sin 
politiska protestsång ”Strange fruit” som hon fick 
problem med amerikanska myndigheter. FBI använde 
snarare hennes drogberoende som ett svepskäl för att 
förfölja och trakassera Holiday fram till hennes död.  

Det menar Lee Daniels, regissören bakom långfilmen 
”The United States vs Billie Holiday”, vars titel är 
hämtad från den uppmärksammade rättegången 1947.  

– När du tänker på Billie Holiday tänker du kanske på 
en bekymrad jazzsångerska som satt i fängelse och 
hade problem med droger. Men du vet inte att hon 
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stod upp mot staten för en betydelsefull sång om hur 
svarta mördades i USA, under en tid då det inte var 
populärt att prata om det. Jag var tvungen att berätta 
den historien, säger Daniels. 

Sången som inleds med de explicita raderna ”Southern 
trees bear strange fruit / Blood on the leaves / Blood at 
the root / Black bodies swinging in the southern 
breeze…” beskriver lynchningar av svarta i den 
amerikanska Södern. I sin biografi skriver Holiday att 
låten ”lyckades fånga alla de missförhållanden och 
orättvisor som tagit livet av min far”. 

Hon framförde den första gången 1939 på Café Society 
i Greenwich Village. Så småningom blev den hennes 
personliga paradnummer. Trots påtryckningar, hot, 
flera gripanden och vändor i fängelser fortsatte hon 
sjunga låten under hela sitt liv, ibland flera gånger 
under en kväll.  

Var Billie Holiday en medborgarrättskämpe som stod 
på barrikaderna och höll politiska tal? Nej, och det var 
heller inte hennes uppgift, menar James Erskine. 

– Hon var satt till jorden för att sjunga. Men att ställa 
sig framför en vit publik och framföra ”Strange fruit” 
kväll efter kväll var absolut ett politiskt 
ställningstagande. Och ett väldigt olämpligt sådant, 
framför allt eftersom hon var svart och kvinna, säger 
han. 

Han säger att dagens händelser i USA, inte minst med 
George Floyd, återaktualiserar Billie Holidays historia 
och drar även paralleller till artister som Whitney 
Houston och Amy Winehouse. 

– Billie Holiday blev förföljd av skvallerpressen 60 år 
innan Winehouse blev det. De var alla unga kvinnor 
som bar på mycket smärta och blev exploaterade av ett 
patriarkalt system, vilket blev deras död.  

Trots stjärnans tragiska och bitvis nattsvarta livsöde så 
finns det dock ljusglimtar. 

– Hon var en kämpe som föddes med alla odds emot 
sig. Under sitt korta liv hann hon uppleva så mycket, 
hon brann verkligen och det hon lämnar efter sig är 
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extraordinärt. De flesta av oss lämnar en gravsten som 
ingen besöker – Billie Holiday, däremot, lämnar efter 
sig musik som berör än i dag och som fortsätter att 
inspirera till kamp för rättvisa. 

Kajsa Haidl 

kajsa.haidl@dn.se 

10 Malin Ullgren: 
Prins Philips roll var 
hustruns i ett -
traditionellt äktenskap 
Han ägnade ett halvt sekel åt att lära sig bli mer 
diskret och acceptera birollen i dramat med 
titeln ”Elizabeth II”. Kanske är det därför 
britterna haft så svårt att smälta Meghan 
Markles ovilja till anpassning, skriver Malin 
Ullgren. 

Han var en otroligt snygg man, prins Philip. Det kan 
inte hjälpas att man påminns om det när bildspel i 
medier från hela världen visar honom från ungdomens 
1930-tal och framåt. Så snygg, att jag föreställer mig 
att han skulle ha väckt uppmärksamhet länge under 
sitt liv så snart han klev in i ett rum även om han aldrig 
hade gift sig med en blivande brittisk drottning, och 
även om själv skulle ha haft en betydligt enklare 
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bakgrund än den europeiskt allmänkungliga han fötts 
in i. 

Det brukar vara kvinnorna som gifter in sig i 
kungafamiljer som får sin status höjd av ett vackert 
ansikte. Prins Philips liv kom att präglas av att ha en 
hustrus roll i ett traditionellt äktenskap. Han var en 
sorts objekt i marinofficersuniform, med uppdraget att 
stötta monarken och att vara fruktsam nog att hålla 
monarkin vid liv. 

Att en man född för hundra år sedan fick kämpa med 
den positionen är knappast förvånande.  

Och kanske är det – åtminstone delvis – därför som 
många britter haft så svårt att smälta Meghan Markles 
ovilja att stanna kvar i kungafamiljen och öva sig i 
konsten att inte uttrycka någon särskild personlighet 
alls. För även om hon som modern kvinna är besjälad 
av tanken på att kvinnor ska ha en egen röst, så är hon 
tekniskt sett inte den första som blivit tillsagd att ligga 
lågt för monarkins skull. Prins Philip ägnade minst ett 
halvt sekel åt att lära sig bli mer diskret och acceptera 

det faktum att han hade en biroll i dramat med titeln 
”Elizabeth II”. 

Han lyckades knappast alltid. Diskretionen kom inte 
naturligt för honom och han var känd för burdusa 
kommentarer, stundtals rasistiska. Inte heller tålde 
han att göras så mycket till gemål att hans barn inte 
skulle bära hans efternamn. Efter årtionden av bråk 
och med Winston Churchill emot sig lyckades han till 
slut få sitt eget förengelskade släktnamn Mountbatten 
(från det ostrategiskt tyska Battenberg) att sättas ihop 
med Windsor via ett litet men avgörande bindestreck. 

Men trots konflikten i att vara en man i en traditionell 
hustruroll, klarade han ganska väl den biroll han 
tilldelats i livet. Kanske för att han var präglad i ett 
annat system av dygder än Meghan Markle? 

I en intressant essä i brittiska tidskriften New 
Statesman härom månaden, diskuterades just -
konflikten mellan gamla ”borgerliga ideal” och samtida 
”bohemiska”, som också utgör skiljelinjen 
mellan plikt och autenticitet (8/3). För Philip var 
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plikten möjligen ett uppfyllande mål med livet, medan 
det yngre hertigparet är präglade av vår tids dygder, 
som kreativitet, personlig utveckling och rätten att 
uttrycka sitt jag. 

Prins Philips födelse 1921 och död 2021 är en 
berättelse om hundra år i Europa, om omstörtande 
politik och föränderliga livsideal. 

Han föddes strax söder om Korfu stad, i den vackra 
sommarvillan Mon Repos. Villan står kvar och den 
ljust aprikosfärgade fasaden suger åt sig solstrålarna 
som träffar udden i det joniska havet. Men huset är 
inte längre ett kungligt residens. 1974 konfiskerades 
det av den grekiska republiken. 

Monarki är ett skört tillstånd. Ingen i de nu regerande 
europeiska kungafamiljerna visste det bättre än prins 
Philip, uppvuxen i en gyllene exil. 

Malin Ullgren 

malin.ullgren@dn.se 

11 V ansluter till krav 
på utvisning av 
ambassadör 
Vänsterpartiet backar Kristdemokraternas och 
Sverigedemokraternas krav att Sverige utvisar 
Kinas ambassadör Gui Congyou, rapporterar 
Sveriges Radio Ekot. 

Håkan Svenneling, partiets utrikespolitiska 
talesperson, anser att situationen är ”ohållbar”. 

– Därför tycker jag att det rimliga är att han förklaras 
icke önskvärd, säger han till radion. 

KD och SD framförde kravet i fredags Bakgrunden är 
att ambassaden i torsdags skickade ett brev till 
journalisten och Expressenmedarbetaren Jojje Olsson 
med krav om att han ska upphöra med sin kritiska 
rapportering om Kina eller ”möta konsekvenserna av 
sina handlingar”. 
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– Jag tolkar ju framför allt hoten, mot mig och andra 
journalister som en oro från kinesiska myndigheter att 
situationen i Xingjang och annan politik som Kina 
bedriver får mer och mer uppmärksamhet, säger Jojje 
Olsson till Ekot. 

V har krävt att ambassadören utvisas tidigare, då i 
samband med Kinas behandling av den svenske 
förläggaren Gui Minhai. 

Utrikesdepartementet säger i ett skriftligt svar till Ekot 
att man inte har någon kommentar i det specifika 
fallet, men att man fortsätter att påtala för Kinas 
ambassad att yttrandefriheten är grundlagsskyddad i 
Sverige. 

TT 

11 Katrine Marçal: 
Brexit inte den direkta 
orsaken till 
våldsvågen i 
Nordirland 
Belfast. Den senaste veckans våld i Nordirland 
påstås vara en effekt av brexit. 

Men är det verkligen så enkelt? 

Den 10 april är en historisk dag här i Belfast. För 23 år 
sedan skrevs det så kallade Långfredagsfördraget på.  

Det blev fred på Nordirland efter nästan tre decennier 
av våld.   

Men denna april 23 år senare har det åter varit våld 
och kravaller. Polisen har satt in vattenkanoner, en 
buss har satts i brand och 88 poliser har skadats. 
Bilderna har kablats ut över världen. Från Vita huset i 
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Washington har den amerikanska presidenten Joe 
Biden låtit uttrycka sin oro för utvecklingen. Ja, rentav 
för freden.  

I London har publikationer som The Financial Times 
och The Guardian varnat för att Nordirland håller på 
att dras tillbaka in i våld. Brittiska medier har satt 
rubriker som ”tillbaka till de gamla onda dagarna” över 
bilder på eld och stenkastning.  

Och det är klart: när 13- och 14-åringar slåss på 
Shankill Road i västra Belfast som vore det 1970-tal 
reagerar omvärlden. Det här är barn som inte bara är 
födda efter att det blev fred. De är födda över ett 
decennium efter att fredsavtalet skrevs på. Nu 
upprepar de någon form av våldsam koreografi mellan 
protestanter och katoliker som vore den nedärvd.  

Vad är det egentligen som håller på att hända?  

På gatorna i Belfast vill många denna lördag spela ner 
det hela. Här är det en relativt vanlig solig lördag – hur 
vanligt det nu kan vara när allt är stängt på grund av 

den pågående pandemin. Men det samlas trots allt folk 
utanför Hillsborough slott för att höra saluten för den 
nyligen avlidne prins Philip.  

Man är glad för att affärer och pubar kommer att 
öppna igen på måndag. De ekonomiska 
konsekvenserna av brandbomber och stenkastning 
riskerar att bli stora: den senaste veckans rubriker är 
knappast bra för investeringsklimatet på Nordirland. 
Pandemin har slagit hårt mot ekonomin som det är.  

För att försöka förstå vad som pågår måste man börja 
med att gå ner mot Belfast hamn. Det är här som 
många varor nu måste kontrolleras på grund av brexit. 
Vad som i praktiken har hänt tack vare Boris Johnsons 
brexitavtal är att det nu finns en gräns i havet mellan 
Nordirland och resten av Storbritannien. För 
lojalistiska protestanter vars identitet bygger på att 
Nordirland är en del av Storbritannien är detta svårt 
att smälta.  

I februari skickade Belfast hamn hem tullpersonal efter 
att hotfull graffiti hade dykt upp som pekade ut dem 
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som ”måltavlor”. Det fanns en rädsla för att 
våldsamma lojalistiska grupper såg tulltjänstemännen 
som förrädare. Det här är ju en gräns som många 
tycker inte borde finnas över huvud taget där ute i 
havet. Men arbetet i hamnen upptogs snabbt igen. Och 
är det verkligen på grund av att mozzarellaost nu 
utsätts för vissa jordbrukskontroller som 14-åringar 
kastar stenar på kvällarna? 

Jag frågar Matthew O’Toole som har arbetat med 
brexitfrågor både hos premiärministern och 
finansministern i London. Häromåret packade han 
ihop och flyttade hem till Belfast. Det hade i hög grad 
att göra med en frustration över hur regeringen i 
London hanterade Nordirland. Han oroade sig helt 
enkelt för vad brexit skulle göra med stabiliteten i 
regionen som han kom från.  

– I London tog man en massa positioner utan att 
fundera på vad de skulle innebära för Nordirland, 
säger han. 

Men inte ens Matthew O’Toole som i sin oro för vad 
brexit skulle innebära sadlade om och blev politiker, 
inte ens han tror att den senaste veckans våld är en 
direkt orsak av brexit.  

– Däremot är brexit naturligtvis en del av kontexten 
som allt detta händer i. 

Matthew O’Toole representerar det socialdemokratiska 
labourpartiet på Nordirland. Det är ett parti som på 
sikt är för att Nordirland blir en del av Irland. Någon 
som stod en bit ut på den lojalistiska och 
protestantiska kanten skulle kanske säga att Matthew 
O’Toole inte bryr sig tillräckligt om att varor måste 
kontrolleras här i hamnen. Han tycker ju ändå inte att 
Nordirlands framtid som en del av Storbritannien är så 
viktig.  

Våldet den senaste veckan har blossat upp i lojalistiska 
kretsar i traditionella protestantiska 
arbetarklassområden i Belfast. Detta är grupper som är 
frustrerade över vad brexit har kommit att innebära. 
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Men på lördagsförmiddagen meddelade polisen att 
paramilitära grupper inte verkar ligga bakom våldet.   

Upploppen förra veckan började i protester mot att 
ledande medlemmar av Sinn Féin, som tidigare var 
den politiska grenen av IRA, inte åtalades för att ha 
brutit mot pandemirestriktionerna när de deltog i en 
begravning. Sinn Féin verkar minsann stå över lagen, 
tyckte många protestantiska lojalister.  

Men våldet den senaste veckan har också att göra med 
pandemin. De som slåss på gatorna är i hög grad unga 
människor som inte har kunnat gå till skolan eller 
fysiskt kunnat delta i ungdomsgrupper under många 
månader.  

Polisen pekar också på traditionell gängdynamik. 
Många av de grupper som drev det politiska våldet på 
Nordirland har i dag övergått till att kontrollera 
knarkhandeln. Det finns spekulationer om att vissa 
gängledare helt enkelt är sura för att de på grund av de 
nya brexitkontrollerna har fått det svårare att få över 
droger från Skottland.   

Och det är förstås värt att nämna Skottland där på 
andra sidan havet.  

Det är nämligen en annan effekt av brexit som 
påverkar dynamiken på Nordirland.  

I Skottland har brexit nämligen lett till en förnyad 
diskussion om skotsk självständighet. Om Skottland 
lämnade Storbritannien, vad skulle det innebära för 
Nordirland?  

Den konstruktion som kallas för Storbritannien är en 
skör sak. Det var alltid en risk att Storbritannien helt 
enkelt skulle lämna EU men till priset av att landet 
upphörde att existera i sin nuvarande form. Det var ju 
egentligen bara England och Wales som röstade för 
brexit.  

Nordirland och Skottland gjorde det inte.  

Fredsavtalet som skrevs här i Belfast för 23 år sedan 
byggde också alltid implicit på att både Storbritannien 
och Irland var medlemmar i EU. Det var det som 
gjorde att gränserna kunde vara ganska flytande – folk 
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kunde konstruera sina individuella identiteter relativt 
fritt.  

Nu har det blivit svårare.  

I Dublin är de européer – det är man inte längre i 
Belfast.  

Tidigare kunde du skicka varor fritt från Skottland – 
det kan du inte längre. 

Brexit är ingen direkt orsak till den senaste veckans 
våld.  

Men brexit är en del av bakgrunden mot vilket det 
sker. 

Katrine Marçal 

katrine.marcal@dn.se 

FAKTA. DET OROLIGA NORDIRLAND 

Nordirland exploderade i slutet av 1960- talet i 
upplopp och våldsamheter mellan Londontrogna 

unionister (protestantiska lojalister) och 
Irlandsvänliga republikaner (katoliker). 

På båda sidor fanns militanta rörelser som använde sig 
av mord och bombdåd. 

Över 3 600 personer har dödats och tiotusentals har 
skadats i konflikten. 

I det så kallade Långfredagsavtalet 1998 enades de 
olika politiska grupperna samt Storbritanniens och 
Irlands regeringar om förhållandena för en 
maktdelning. 

Avtalet innebär bland annat att gränsen ska hållas 
öppen och att invånarna i nord fritt får välja om de vill 
vara irländska eller brittiska medborgare eller både 
och. Nordirland har samtidigt rätt att bryta sig ut och 
ansluta sig till republiken Irland, om det godkänns i 
folkomröstningar på båda sidor om gränsen. 

Sedan 2007 har Nordirland under långa perioder haft 
ett fungerande provinsstyre. 
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Från 2015 styrdes Nordirland enbart av DUP och Sinn 
Féin, men i början av 2017 föll regeringen, då Sinn 
Féin hoppade av samstyret. Efter tre års dödläge 
lyckades parterna enas om maktdelningen och i 
januari kunde regionparlamentet Stormont samlas 
igen. 

Problemen att komma överens har skuggats av 
förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, 
där frågan om hur gränsen mellan Nordirland och 
Irland ska se ut tillhör de som har varit svårast att lösa. 
(TT) 

11 WHO: Obalans i 
vaccinfördelningen 
Världen. WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ville att alla delar av världen skulle ha börjat vaccinera 
sina invånare på lördagen. Men det målet har inte 
nåtts – fortfarande har 26 länder och territorier inte 
gett en enda dos. 

– I genomsnitt har nästan en av fyra personer i 
höginkomstländer fått ett covid-19-vaccin. I 
låginkomstländer är det en på över 500, sade han på 
fredagen. 

Covax, det globala WHO-program som syftar till att 
alla i världen ska kunna erbjudas vaccin, skulle i slutet 
av mars ha lett till 100 miljoner distribuerade doser, 
men än så länge har enbart 38 miljoner delats ut inom 
det initiativet. Nu hoppas WHO-chefen att man 
kommit ikapp i maj. 

Sofia Tanaka sofia.tanaka@dn.se 

280



11 Putinkritiker i exil 
ströps i sitt hem 
Storbritannien. Utredningen av den ryske 
affärsmannen Nikolaj Glusjkovs död slår fast att han 
bragtes om livet, och troligen ströps bakifrån, skriver 
brittiska tidningar. Glusjkov hade 2010 fått politisk 
asyl i Storbritannien och hittades död i sitt hem i New 
Malden utanför London i mars 2018, veckan efter 
Novitjokattacken mot landsmannen Sergej Skripal och 
hans dotter Julia.  

Nikolaj Glusjkov skulle samma dag som han 
påträffades död av sin dotter närvara vid en 
domstolsförhandling för att försvara sig mot 
anklagelser om förskingring, som han dömdes för i 
rysk domstol i sin frånvaro 2017.   

Dödsfallet väckte genast misstankar och en utredning 
har pågått sedan dess. 

Juan Flores juan.flores@dn.se 

11 Iran startar 
anrikning trots samtal 
Iran. På lördagen meddelades att Iran startat 
urancentrifuger. Statlig tv sände en ceremoni där tre 
urancentrifuger startades upp i 
anrikningsanläggningen Natanz, under president 
Hassan Rouhanis överinseende, rapporterar AFP. 
Beskedet om åtgärden kommer efter indirekta samtal i 
Wien mellan USA och Iran, där EU agerade medlare, 
om hur kärnenergiavtalet ska kunna räddas. 

TT 

281



11 Ny spricka med lava 
från vulkan 
Island. Natten mot lördagen öppnades en fjärde 
spricka med lava från vulkanen vid Fagradalsfjall på 
Island. Den ligger inom samma område som de första 
sprickorna, i det som betecknas som riskområdet för 
vulkanen. Lavan från vulkanen strömmar nu ned i två 
dalar intill vulkanen, Geldingadalur och Meradalur, 
söder respektive nordost om toppen. Senast i onsdags 
öppnade sig en annan spricka i samma område, och 
man varnar nu för att nya lavaströmmar kan bryta 
fram utan förvarning i riskområdet.  

Utbrottet, som startade den 19 mars, är det första 
utbrottet i området på 800 år. 

Juan Flores 

juan.flores@dn.se 

11 FN: Inga bevis för att 
Latifa lever 
Förenade Arabemiraten. FN har trots upprepade 
påstötningar inte fått se några bevis för att prinsessan 
Latifa lever. Den 35-åriga prinsessan uppges ha 
spärrats in av sin pappa. Tidigare i år publicerades 
rörliga bilder som uppges vara inspelade i huset där 
den 35-åriga Latifa hålls inspärrad. I filmerna säger 
prinsessan att hon hålls som gisslan i Dubai och 
fruktar för sitt liv. Latifa beskriver också hur hon 
drogats med tvång och hotats till döden av sin far, 
shejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 
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11 Salut och tysta 
minuter för prins 
Philip 
Begravningen av prins Philip kommer att äga 
rum nästa lördag, den 17 april. 

På lördagen hedrades prinsen med 41 
salutskott, ett i minuten i 40 minuter. Vid 
hästkapplöpningen Grand National och andra 
sportevenemang hölls tysta minuter. 
Fotbollsspelare i Premier League bar svarta 
sorgband. 

Prins Philip avled i fredags, 99 år gammal, efter att ha 
opererats och vårdats på sjukhus för hjärtproblem 
under våren. Han var gift med drottning Elizabeth i 73 
år. På lördagskvällen kom beskedet att han begravs på 
lördag vid Windsor Castle, enligt sina egna önskemål. 
Coronapandemin kommer att innebära begränsningar 

för själva ceremonin, där totalt 30 personer tillåts delta 
enligt de gällande restriktionerna. 

Det blir ingen statsbegravning, och allmänheten 
kommer inte att kunna närvara utanför S:t Georges 
Chapel. En tyst minut hålls klockan 15 lördagen den 17 
april, samma tid som begravningen börjar. 

Prins Harry kommer att delta vid begravningen, men 
hans gravida hustru Meghan stannar i USA, enligt 
Buckingham Palace. Det blir första gången som Harry 
återvänder till Storbritannien sedan han hoppade av 
som aktiv medlem av kungafamiljen. 

På lördagen hedrades prins Philip med 41 salutskott 
som avfyrades i London, Edinburgh och Belfast, 
Cardiff och Gibraltar och på den brittiska flottans 
fartyg ute till havs. En traditionell militär salut 
omfattar normalt 21 skott, men som kunglig höghet 
förärades prinsen 20 extra skott. 

Inför helgens omgång av Premier League uppmanade 
det engelska fotbollsförbundet att en tyst minut hålls 
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innan avspark. Däremot avråder både myndigheterna 
och kungahuset människor från att komma med 
blommor till Buckingham Palace på grund av 
smittspridningsrisken. 

Under helgen har både BBC och ITV gjort om sina 
tablåer för att sända hyllningsprogram. Många tittare 
ilsknade till när både finalen i ”Masterchef” och ett 
populärt trädgårdsprogram utgick och nu har BBC lagt 
upp ett särskilt formulär för den som vill lämna in 
klagomål. 

Ledare världen över har sänt sina kondoleanser till 
drottning Elizabeth, däribland USA:s president Joe 
Biden, Rysslands Vladimir Putin och påven Franciskus. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

11 Militären uppges ha 
dödat 82 
demonstranter 
Militären i Myanmar fortsätter att slå ned 
protesterna mot maktövertagandet med våld. 
Enligt den lokala nyhetssajten Myanmar Now 
och aktivistgruppen AAPP har 82 
demonstranter dödats i staden Bago.  

Enligt vittnesmål ska säkerhetsstyrkorna ha använt 
gevärsgranater för att stoppa protester i staden, enligt 
den regimkritiska sajten Myanmar Now, som citeras av 
Reuters. Minst 82 demonstranter uppges ha skjutits 
ihjäl i torsdags och fredags. 

Demonstrationerna i landets större städer har pågått 
sedan militärkuppen den 1 februari. 

Juntan har svarat med våld och mer än 600 personer 
har dödats av militär och säkerhetsstyrkor. Krigslagar 
har införts i delar av Myanmars största stad Rangoon. I 
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fredags dömdes 19 demonstranter till döden i en 
militärdomstol, 17 av dem i sin frånvaro. Domarna har 
kritiserats av flera människorättsorganisationer. 

Något slut på våldet finns inte i sikte. 
Demonstranterna är desperata och vägrar acceptera att 
militären återigen sitter vid makten i Myanmar. Det 
har de gjort i ett halvt sekel och folket är trötta på ett 
styre som innebär fängslande av oliktänkande och 
strypta friheter. 

Militärjuntan å sin sida verkar inte bry sig om en 
alltmer upprörd omvärld. FN:s särskilda 
Myanmarsändebud Christine Schraner Burgener har 
varnat för en eskalerande kris, risk för inbördeskrig 
och ett nära förestående blodbad.  

FN:s säkerhetsråd har i flera uttalanden fördömt våldet 
i Myanmar, men tonat ner fördömandet av 
militärkuppen, efter att Kina, Ryssland, Indien och 
Vietnam motsatt sig en alltför hård retorik. 

Militären motiverar sitt maktövertagande med att valet 
som genomfördes i november inte var rättvist, men har 
inte kunnat lägga fram några bevis. I valet vann Aung 
San Suu Kyis parti NLD stort. 

Aung San Suu Kyi är nu frihetsberövad och anklagad 
för bland annat olaglig import av radiokommunikation 
och överträdelser av coronarestriktioner. Förmodligen 
vill militären se henne fängslad och på så sätt se till att 
hon inte kan ställa upp i framtida val. Från flera 
bedömare finns farhågor om att hon kommer att åtalas 
för förräderi. Demonstranterna kräver att hon släpps 
fri. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 
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11 Karin Bojs: De var 
Europas första 
pionjärer 
I nuvarande Tjeckien och Bulgarien bodde 
människor av vår sort redan för över 45 000 år 
sedan. De var pionjärer som hann lära upp 
neandertalarna, men sedan verkar de ha dött 
ut. 

KRÖNIKA Zlaty kun (Gyllene hästen) kallas ett berg 
med ett grottsystem strax utanför Tjeckiens huvudstad 
Prag. Ett populärt turistmål. På 1950-talet hittades en 
skalle, några ben och några stenverktyg inne i grottan, 
uppenbarligen mycket gamla. 

I flera omgångar har forskare försökt datera dessa 
mänskliga kvarlevor med kol-14-metoden. Men de har 
inte lyckats få fram tillförlitliga resultat. Först nu har 
tekniken utvecklats så mycket att en trovärdig datering 
har blivit möjlig. 

I veckan publicerar tidskriften Nature Ecology & 
Evolution en ny studie. Bland författarna finns Thomas 
Higham i London, som är en av världens främsta 
experter på kol-14-metoden, och dna-forskaren 
Johannes Krause vid Max Planck-institutet för 
vetenskaplig historia i Jena i Tyskland. 

Deras resultat visar att kvinnan i Zlaty kun – som var 
av vår egen sort – levde för minst 45 000 år sedan.  

Det innebär att hon var en av de allra första besökarna 
i Europa. En pionjär. Hon fanns här långt innan 
neandertalarna dog ut, och ett par tusen år innan 
aurignacienerna anlände – den grupp som kom att bli 
långvarig i Europa och utgör en del av ursprunget till 
oss som lever här i dag. 

Kvinnan i Zlaty kun var inte en av aurignacienerna. 
Hon hörde till en annan, tidigare våg av folkvandring. 
En separat liten våg, innan de mer livaktiga vågorna 
gick i väg från Mellanöstern västerut mot Europa och 
österut mot Asien. Hon ingick i en invandringsvåg som 

286



så småningom dog ut, utan att ge några genetiska spår 
hos oss som lever i Europa i dag. 

Det gäller även människorna i grottan Batjo Kiro i 
nuvarande Bulgarien. 

Jag skrev om Batjo Kiro och dess invånare här i DN i 
maj förra året, när de första vetenskapliga resultaten 
publicerades. Nu publicerar tidskriften Nature mer 
omfattande dna-analyser av tre individer. 

Bland författarna finns de svenska dna-forskarna 
Svante Pääbo och Pontus Skoglund, den förre verksam 
på Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i 
Leipzig, den senare på Francis Crick-institutet i 
London. 

Människorna levde i Batjo Kiro för ungefär 45 000 år 
sedan, plus/minus 2 000 år. De kan alltså ha varit 
samtida med kvinnan i Zlaty kun. 

I likhet med henne representerar de en egen, tidig 
invandringsvåg till Europa som inte fick några 
efterföljare i oss som lever här nu. Snarare hade de viss 

genetisk likhet med dagens asiater och 
ursprungsamerikaner. 

Och i likhet med kvinnan i Zlaty kun kom de hit flera 
tusen år innan neandertalarna dog ut.  

I grottan Batjo Kiro har också hittats verktyg av sten 
och smycken, bland annat hängsmycken av 
björntänder. Dessa smycken påminner om sådana som 
har hittats hos neandertalare i Frankrike och är ett par 
tusen år yngre.  

Smyckena är tunga argument i en pågående debatt 
mellan forskare, där några vill betona neandertalarnas 
egen kapacitet för konst, utsmyckning och symboliskt 
tänkande, medan andra snarare tror att smycken är 
efterapningar eller lämningar från sådana som oss – 
även om de har hittats i neandertalargrottor. 

I den nya Naturestudien av Svante Pääbo, Pontus 
Skoglund med flera ingår också en förnyad dna-analys 
av en individ från en grotta i Rumänien som kallas 
Pestera cu Oase . Det är oklart om personen från 
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Pestera cu Oase var samtida med dem i Batjo Kiro och 
Zlaty kun. Dateringen visar på ungefär 40 000 år, men 
den har utförts med äldre metoder och är troligen en 
underskattning. Klart är i alla fall att även personen i 
Pestera cu Oase, precis som de i Batjo Kiro, hade 
neandertalare bland sina förfäder endast några 
generationer bort. 

Möten med neandertalare verkar ha varit vanliga i 
Europa för 45 000 år sedan, när de första pionjärerna 
av vår sort levde här, en liten tid innan de gick under. 

Karin Bojs 

vetenskap@dn.se 

11 Algblomning har 
dödat flera tusen ton 
lax 
Över 4 200 ton lax har dött efter massiv algblomning i 
Chile, som är världens näst största producent av odlad 
lax. 

Sammanlagt är 18 laxodlingar, som tillsammans står 
för 26 procent av världens laxproduktion, drabbade. 

Orsaken bakom massdöden är lägre syrenivåer i 
vattnet, som gjort att laxarna kvävts. En liknande 
händelse inträffade 2016, även den gången dog 
tusentals ton lax. 

– Det är helt klart så att den typen av besvär uppstår 
på grund av föroreningar som laxodlingarna 
förorsakar, säger Greenpeaces talesperson Mauricio 
Ceballos. 
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Tre olika typer av skadliga alger har hittats vid de 18 
odlingarna och 70 procent av den döda fisken har 
bärgats. 

Endast Norge producerar mer lax än Chile i världen. 

TT-AFP 

11 Kinesiska 
handelsjätten tvingas 
böta 23 miljarder 
Den kinesiska näthandelsjätten Alibaba döms att 
betala 18,2 miljarder yuan, motsvarande 23,7 miljarder 
kronor, i böter av kinesiska tillsynsmyndigheter. 

Bötesbeloppet motsvarar 4 procent av Alibabas 
försäljning 2019, som uppgick till runt 590 miljarder 
kronor, enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. 

”Vi accepterar sanktionen med ödmjukhet och kommer 
att säkra vår efterlevnad med bestämdhet”, skriver 
Alibaba i ett pressmeddelande. 

Bakgrunden till rekordboten är att Alibaba har 
missbrukat sin dominerande ställning på marknaden, 
rapporterar statliga kinesiska medier. 

TT-AFP 
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11 Trovärdig nazi-
klassiker med 
infernaliskt sug 
Klaus Mann gick i exil när nazisterna tog 
makten i Tyskland. I den rastlösa memoaren 
”Vändpunkten” blickade han tillbaka – och i 
den lysande romanen ”Mefisto” skildrade 
Mann medlöperiets mekanismer. Steve Sem-
Sandberg har läst dem i nyutgåva.  

Det är inte lätt att vara barn till betydande föräldrar. 
Klaus Mann var äldste son till författaren och 
Nobelpristagaren Thomas Mann. Varje morgon såg 
Klaus och de andra barnen fadern försvinna in på sitt 
arbetsrum, dit ingen annan ägde tillträde, för att efter 
middagen gå långa ensamma promenader med 
familjens hund. De mirakel till romaner som faderns 
frånvaro gav upphov till fick familjen att kalla honom 
Trollkarlen. Det är sannerligen trolleri när sann konst 
kan uppstå ur till synes ingenting.  

Sonen Klaus ville bli trollkarl som sin far. Men det är 
inte alla förunnat att ha gåvan, eller besitta det 
närmast övermänskliga tålamod som krävs. Elias 
Canetti, en annan Nobelpristagare, ger ett träffande 
porträtt av Klaus Mann i sin självbiografi – en otålig, 
ständigt sökande människa: 

”Han satt egentligen inte ner, han flyttade hit och dit, 
hoppade upp, sprang därifrån, vände sig än till den 
ene, än till den andre, såg förbi honom och pratade 
med en annan, som han inte heller såg, han tycktes 
inte vilja se någon, så mycket såg han /.../ jag tror inte 
att han var annorlunda när han var ensam, han var, 
antar jag, alltid med många och ingen.” 

Fadern, Thomas Mann,tillhörde ju åskådningsmässigt 
och estetiskt en annan epok, den som österrikaren 
Stefan Zweig i sin stora memoarbok ”Världen av igår” 
karaktäriserat som en period av oavbruten fred och 
växande välstånd i Europa, alltså tiden från det fransk-
tyska kriget 1870-1871 fram till första världskrigets 
utbrott ett knappt halvsekel senare.  
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Klaus Mann, född 1906, kom tvärtom att växa upp i en 
tid präglad av krigets oräkneliga förluster, 
Weimarrepublikens vacklande försök att stå upp för en 
liberal, demokratisk ordning som hela tiden 
undergrävdes av de politiska krafter som mobiliserades 
mot den förödmjukande Versaillesfred som de ansåg 
att de allierade segermakterna ”tvingat på” Tyskland. 
Mann hade ännu inte fyllt trettio när Hitler kom till 
makten 1933, och resten av hans liv kännetecknades av 
ett ändlöst kringflackande i exil, först i Holland och 
Frankrike, senare i USA där han ansökte om och fick 
medborgarskap, vilket gjorde det möjligt för honom att 
ta värvning i den amerikanska armén när denna till 
slut bestämde sig för att hjälpa till med att ”befria” 
Europa. 

Om allt detta har Mann skrivit i sina memoarer, 
”Vändpunkten”, som först gavs ut på engelska i USA, 
senare i en reviderad och utvidgad tysk version. Nutida 
läsare av dessa memoarer känner omedelbart igen det 
rastlösa temperament Canetti beskriver. Mann 
förflyttar sig oavbrutet, från emigrantkretsarnas 

politiska frontlinjer (på varje plats han vistas vill han 
grunda en ny politisk eller litterär tidskrift, ofta med 
närmast obefintlig budget) till de mondäna salonger 
runt om i Europa och USA dit han inbjuds på grund av 
sitt påbrå. Som ”The Mann Twins” turnerade han i 
USA med sin syster Erika. (De var inte alls tvillingar 
utan syskon med ett år emellan, men ”The Mann 
Twins” lät bättre.) På egen hand höll Klaus föredrag 
om Tysklands militära upprustning och det övriga 
Europas undfallenhet och ständiga kompromissvilja.  

Litet tillspetsat kan man säga att det är själva 
tidsepoken som gör ”Vändpunkten” läsvärd, inte hans 
sätt att skildra den på. Mann röjer knappast några 
familjehemligheter i denna bok. Hans porträtt av den 
egna familjen kännetecknas av en devot tillgivenhet 
som knappast motsvarade de verkliga förhållandena. 
Hans rastlösa läggning, som i boken tar sig uttryck i en 
rapp, kanske överdrivet ledig journalistisk stil, gör att 
han aldrig uppehåller sig någon längre tid vid en fas 
eller ett skeende. I stället för fördjupning erbjuds 
läsaren långa förteckningar över alla betydande 
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intellektuella som han träffar på sina resor, ett name-
droppande som kanske hade stort skvallervärde då, 
när boken först utgavs, men som i dag bitvis känns lika 
svårforcerat som en telefonkatalog. 

Mann var livet ut en jagad människa. Inte bara för sina 
politiska åsikters skull utan också för den 
homosexualitet som fadern aldrig kunde förlåta att han 
talade öppet om. Med tiden och med allt mer 
omfattande drogmissbruk övergår rastlösheten i ett 
tilltagande främlingsskap och en livsleda som tydligt 
har sin grund i det självförakt de kreativa hämningarna 
väcker.  

Klaus Mann dog för egen hand av en överdos 
sömnmedel i Cannes 1949. Av de sista 
dagboksanteckningarna framgår att han om och om 
igen försöker skriva en roman som ständigt på nytt 
havererar. Djupt inom sig vet han att han inte äger 
Trollkarlens förmåga att få verkligheten att förvandlas 
inför läsarens blick. Det enda han kan göra är att 
rapportera, bära vittne om den hetskampanj och 
politiska förföljelse han och många av hans samtids 

intellektuella utsattes för, och nu är den tid redan förbi 
när hans vittnesbörd hade något att säga Europas unga 
framtidsinriktade generation. 

En bok av Mann som dock överlevt tidens oupphörliga 
och orättvisa slitage är romanen ”Mefisto” som kom ut 
tre år efter det att nationalsocialisterna tog makten i 
landet 1933. ”Mefisto” är en nyckelroman. Till 
huvudpersonen Hendrik Höfgen finns en verklig 
förebild: den på sin tid uppburne och hyllade 
skådespelaren Gustav Gründgens.  

Från att ha varit en skicklig komediant på diverse 
landsortsscener gör han under Weimarrepublikens år 
en blixtrande snabb karriär som 
karaktärsskådespelare, bland annat som Mefisto i 
Goethes ”Faust”. Hans diaboliska skicklighet i sådana 
anspråksfulla roller motsvaras bara av hans totala 
följsamhet mot dem som intar en mäktigare position 
än hans egen. Likt en vädertupp vänder han sig hela 
tiden i den riktning tidsvindarna blåser, och olikt 
andra intellektuella som delar den tidens närmast 
påbjudna socialistiska sympatier (som till exempel 
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Mann) går han inte i exil efter 1933, utan ställer sig i 
nationalsocialisternas led. Som tack för denna 
överlöpargärning upphöjs han bland annat till 
konstnärlig ledare och intendent för Berlins 
stadsteater, en maktposition som i fråga om makt och 
inflytande inte står propagandaministern Goebbels 
långt efter.  

Likheterna mellan verklighetens Gründgens och 
romanens Höfgen är på många sätt slående. Den avsky 
Mann lägger i dagen i boken vittnar tydligt om en 
svekhandling som han aldrig kunnat urskulda eller 
överse med. Mann och Gründgens stod i ungdomen 
varandra nära. Gründgens medverkade till att Manns 
debutpjäs sattes upp på scenen och han var också en 
period gift med Manns syster Erika. Mann skriver dock 
i ”Vändpunkten” att det inte är som individ Höfgen 
intresserar honom, utan som ”art”, Höfgen är alltså 
inte bara att betrakta som en enskild person i boken, 
utan som en inkarnation av den totala moraliska 
hållningslösheten, ondskan personifierad med andra 
ord.  

Så skildras Höfgen också romanen igenom som den 
fulländade maktmänniskan, för vilken medlöperiet 
närmast är att betrakta som en naturlag. Alla 
förbindelser han bygger upp döljer en manipulativ 
intelligens på högvarv, och han förmår verkligen, likt 
den Mefisto han så skickligt gestaltar, förvända synen 
på (nästan) alla. Inte minst Hermann Görings hustru, i 
boken kallad Lotte Lindenthal, som han för att vinna 
ministerpresidentens gunst upphöjer från lantfjolla till 
en skådespelerska av rang. Han är också framsynt nog 
att skaffa sig vad han kallar ”återförsäkringar”, det vill 
säga: han använder sin maktposition till att ”rädda” en 
eller annan kollega som hamnat i onåd på grund av att 
de, olikt honom själv, besitter modet att stå emot 
nazisternas brutala terror och åsiktsförtryck. Han vet 
att han måste kunna visa upp ett ”gott rykte” den dag 
regimen faller, som alla totalitära regimer som 
upprätthålls med våld en dag är dömda att falla.  

Det visade sig också vara en framgångsrik strategi. 
Gustav Gründgens överlevde inte bara den regim han 
lydigt tjänade utan fortsatte sin karriär som 
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skådespelare och teaterchef flera decennier efter 
kriget. Så stor var hans makt att han lyckades se till att 
Manns roman inte kunde ges ut i Tyskland. På andra 
språk kom den, men i en tysk utgåva först på 1970-
talet. Klaus Mann var då sedan länge död. 

Men det är inte bara ett skamporträtt Mann tecknar. 
Den uppdrivna hatiska tonen till trots får vi genom 
Manns skildring en inblick i en genuin konstnärssjäl. 
Höfgen ser sitt konstnärsskap inte bara som ett livsmål 
i sig utan som sin del av sin egen natur. Höfgen är helt 
enkelt skapt för skådespelaryrket. Han kan inte vara 
lojal mot något annat, högre eller lägre, än sig själv. I 
så måtto är han Manns motsats. Där skeptikern Mann 
tvivlar, rastlöst bryter upp från tidigare övertygelser för 
att söka nya perspektiv och samband, existerar för 
Höfgen bara en enda sanning, personifierad i honom 
själv. Han går helt och fullt in i de roller han spelar och 
förmår därigenom ge uttryck för en kreativ 
gestaltningskraft som Mann inte kommer i närheten av 
men heller inte förmår fördöma eftersom detta ju är 

konstnärens sanna mål och syfte: att helt och hållet 
uppgå i och utplånas av sin egen skapelse.  

Det intressanta med ”Mefisto”, det som trots sin litet 
slängiga stil gör den övertygande, är inte dess karaktär 
av moralitet, Höfgen sedd som en Vanitas-figur: en 
bild av hur äregirigheten så helt gröper ur en människa 
att det enda som återstår är en mask bakom vilken 
tyranniet ostraffat kan ta sitt säte.  

Detta hade varit gott nog. Men det verkligt intressanta 
är hur den som återberättar historien om Höfgen, 
denna andra huvudperson i berättelsen som aldrig tar 
fast gestalt men i vars röst vi tydligt igenkänner Manns 
egen rasande och förtvivlade stämma, hela tiden 
tvingas söka nya angreppssätt för att förstå denna ”art” 
av människa. Att blott fördöma duger inte. Avskyn 
innebär bara ett statiskt avståndstagande, den stöter 
bort sitt objekt. Likadant med förståelsen som 
reducerar ondskan till psykologiskt exempel. Hos 
Mann finns också, hur märkligt det än kan kan låta, en 
fascination som också ett innehåller ett mått av 
beundran för hur en människa så helt och hållet kan 
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uppslukas av sin självrättfärdighet att världen runt 
omkring inte är värld längre, inte ens verklig: 

”Nej, Hendrik Höfgen – specialist på eleganta skurkar, 
mördare i frack, historiska intrigörer – ser ingenting, 
hör ingenting, märker ingenting. Han lever inte ens i 
verklighetens Berlin – lika lite som han tidigare levde i 
verklighetens Hamburg – allt han känner till är teatrar, 
filmateljéer, klädloger, några nattklubbar, några 
festsalar och snobbiga salonger: 

/.../ Inspärrad i sin egen äregirighets fängelse, omättlig 
och outtröttlig, alltid i ett tillstånd av nervös 
högspänning, njuter och lider skådespelaren Höfgen av 
ett öde som tycks honom själv utomordentligt 
underbart, och som dock bara är en vulgär, skimrande 
arabesk i kanten av ett dödsvigt och andeberövat 
samhälle, på hopplös drift mot katastrofen.” 

Jag tror inte att Mann var medveten om den effekt den 
ofrivilliga fascination som hans porträtt av 
maktmänniskan som medlöpare ger uttryck för. Säkert 
ville han bara, på ett personligt och litterärt plan, 

markera sitt totala avståndstagande från den 
människotyp Höfgen representerar. Men från en 
människa så helt utan moralisk ryggrad utgår inte 
oväntat ett infernaliskt sug. Och att Mann, som själv 
uttryckte ett sådant starkt tvivel på sin egen 
konstnärliga förmåga, lyckas med konststycket att helt 
igenom trovärdigt gestalta denna ”art” får nog ses som 
en förklaring till varför ”Mefisto” än i dag anses vara 
hans mest betydande litterära skapelse. 

Steve Sem-Sandberg 

SJÄLVBIOGRAFI, ROMAN. 

Klaus Mann 

”Vändpunkten” 

Förord: Carl-Johan Vallgren 

Övers. Jane Lundblad 

Modernista, 528 sidor 

”Mefisto” 
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Förord: Jens Christian Brandt 

Övers. Roland Adlerberth 

Modernista, 383 sidor 

12 ”Israel låg bakom 
attacken mot iransk 
kärnanläggning” 
Skadorna efter vad som verkar vara en 
israelisk cyberattack mot Irans 
kärnanrikningsanläggning Natanz blev 
omfattande. Det uppger underrättelsekällor 
för israelisk radio. Iran kallar attacken för ett 
terrorangrepp. 

Det var i lördags som Iran lät meddela att landet åter 
startat anrikningen av uran i kärnanläggningen 
Natanz, som ligger söder om huvudstaden Teheran, i 
ett klart brott mot kärnenergiavtalet från 2015. Starten 
ägde rum samtidigt som USA:s försvarsminister Lloyd 
Austin befann sig på besök i Israel. 

På söndagsmorgonen inträffade ett avbrott i 
anläggningens elektriska system som först 
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rapporterades som en olycka men som senare på dagen 
beskrevs som ett terrorbrott, enligt landets statliga tv. 

– Iran fördömer den desperata aktionen och trycker på 
behovet av att det internationella samfundet och 
Internationella atomenergiorganet IAEA ska ta sig an 
kärnterrorism, och vi tar oss rätten att vidta åtgärder 
mot den eller de som ligger bakom aktionen, sa chefen 
för Irans atomenergiorgan, Ali Akbar Salehi, till den 
halvstatliga nyhetsbyrån ISNA. 

Ingen människa ska ha skadats och ingen 
radioaktivitet ska ha läckt ut i samband med attacken, 
enligt tv-kanalen som citeras av The Guardian. 
Attacken ägde rum på Irans nationella kärnenergidag 
och samtidigt som samtalen mellan Iran och flera 
nationer i väst om kärnenergiavtalet har återupptagits. 

Några timmar efter attacken uppgav flera israeliska 
medier att den utfördes av den israeliska 
underrättelse- och säkerhetstjänsten Mossad. 
Uppgifterna rapporterades ha kommit från 

underrättelsekällor i väst, skriver bland andra 
Jerusalem Post. 

Enligt de uppgifter som fanns på söndagskvällen skulle 
det ha rört sig om en cyberattack som slog ut 
eltillförseln till anläggningen. Den israeliska allmänna 
radion, Kan, uppger via egna källor att skadorna på 
anläggningen blev omfattande och betydligt större än 
Iran medgivit. 

Även den israeliska militärens stabschef general Aviv 
Kohavi antydde i ett uttalande under söndagskvällen 
att Israel kan ha legat bakom attacken: 

– De israeliska styrkornas aktioner runt om i 
Mellanöstern döljs inte för våra motståndare som 
iakttar oss, ser vår kapacitet och sedan noga överväger 
vad de sedan ska göra, sa Kohavi i ett tal där han -
hyllade stupade soldater. 

En talesperson för det iranska parlamentets 
energikommission, Malek Shariati Niasar, sa på 
söndagen att parlamentet följer utvecklingen och 
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kommer att uttala sig så snart som mer information 
har kommit fram. 

Den israeliske försvarsanalytikern Ehud Ya’ari sa till 
israeliska Channel 12 att Iran snart tvingas svara på 
Israels attacker: 

– Vi kommer allt närmare den punkten, sa han. 

– Och i och med att de kallar det för terror så måste 
det ha blivit skador. 

Israel premiärminister Benjamin Netanyahu har 
tidigare sagt att Israel kommer att försvara sig mot vad 
han beskrivit som ”iranska hot” och särskilt tryckt på 
att Israel kommer att bekämpa Irans ambitioner att 
skaffa sig kärnvapen. I slutet av november förra året 
dödades den tidigare chefen för Irans 
kärnenergiprogram, Mohsen Fakhrizadeh, i en attack 
utanför Teheran. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

FAKTA. ATTACKER MOT NATANZ 

I juli 2020 utsattes Natanz för ett sabotage då en 
explosion inträffade som försenade anrikningen av 
uran. Iran sa då att explosionen var ett resultat av en 
cyberattack. 

2010 riktades en annan cyberattack mot anläggningen, 
då det så kallade Stuxnetviruset fick 1 000 centrifuger 
att skadas. 
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12 Hård kritik mot att 
uppgifter om Israels 
attacker läcker 
Jerusalem. Israel låg bakom 
söndagsmorgonens attack mot elsystemet till 
anrikningscentrifugerna i den iranska atom-
energianläggningen Natanz.  Det sade 
säkerhetskällor i Tel Aviv på kvällen till Israels 
statliga television. 

KOMMENTAR. 

Läckaget av de känsliga uppgifterna har väckt häftig 
kritik i Israel mot premiärminister Benjamin -
Netanyahu och hans nära medarbetare, 
underrättelsetjänsten Mossads chef Yosi Cohen. På 
sistone har Israel frångått sin traditionella policy, som 
går ut på att inte ta på sig ansvaret för attacker mot 
iranska mål. I förra veckan, då israeliska attackdykare 
sprängde två hål i skrovet på det iranska 

revolutionsgardets viktigaste stridsledningsstation i 
Röda havet, fartyget Saviz, kom läckan om operationen 
före attacken, vilket kunde ha kostat soldaterna livet. 
Efter att det iranska kärnvapenprogrammets chef 
dödades utanför Teheran i höstas dröjde det bara ett 
par dagar innan israeliska källor läckt detaljerna till 
medier. 

Flyggeneralen Amos Yadlin, tidigare chef för den 
militära underrättelsetjänsten, sade på söndagskvällen 
att läckorna kring operationer mot Iran äventyrar hela 
insatsen. 

– Genom att skrävla om vad vi har gjort generar vi Iran 
och tvingar dem att slå tillbaka. Då kan det hela raskt 
eskalera. 

USA:s försvarsminister Lloyd Austin, som gästar 
Israel, kommer rimligtvis att protestera mot de allt 
mer intensiva israeliska attackerna, främst mot iranska 
mål i Syrien, samtidigt som USA gör sitt yttersta för att 
nå en diplomatisk uppgörelse med den islamiska 
republiken. 
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Den israeliska ledningen är splittrad vad gäller de 
iransk-amerikanska förhandlingarna. Netanyahu gör 
klart att han anser att Donald Trump gjorde rätt som 
2018 lämnade stormakternas avtal med Iran. Hans 
försvarsminister och politiske motståndare Benny 
Gantz sade på söndagen att han hoppas att USA kan 
pressa Iran att skriva om det så kallade JCPOA, avtalet 
som hindrar Iran från att anrika uran till över 3,67 
procent. Gantz menar att ett nytt avtal även måste 
begränsa Irans missilprogram och dess stöd till 
väpnade icke-statliga organisationer i Mellanöstern. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

12 Nattlivet går inte att 
hejda efter 
vaccinsuccén 
Musiken dånar och folk dansar på borden på 
grönsaksmarknaden i Jerusalem. Vid midnatt 
trängs människor som på ett nöjesfält. 
Egentligen ska bara gäster med det ”det gröna 
passet” släppas in, de som fått sina 
vaccinationer. Men i den allmänna yran är det 
svårt att avgöra vilka som följer reglerna. 

DN I JERUSALEM 

– Det är som att skaka en flaska champagne, öppna 
den och sen försöka korka igen den på nytt. 

Så beskriver den israeliske polisen sin uppgift när vi 
undrar varför han inte ingriper. Han får ropa för att 
göra sig hörd. Musiken är på högsta volym och folk 
klappar takten, busvisslar och sjunger. Alla det gångna 
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årets budord om avstånd, masker och ”kapslar” på 
högst sju personer är glömda. 

Det är midnatt på Jerusalems grönsaksmarknad, den 
som varje torsdags- och fredagskväll brukade 
förvandlas till nöjesdistrikt. Nu sker detta igen för 
första gången sedan premiärminister Benjamin 
Netanyahu i sin valkampanj förkunnade ”Tillbaka till 
livet!”. 

Egentligen får näringsställen endast släppa in kunder 
med ”det gröna passet” – de som fått bägge 
injektionerna mot covid-19. Mask ska bäras och 
tomma bord ska skilja festande sällskap åt. Men i den 
mörka basarens trängsel är det svårt att säga var den 
ena krogen börjar och den andra slutar. Människorna 
är för många och efter ett år av förbud och idelig 
inblandning i sina privata angelägenheter är de inte på 
humör för några polisingripanden. Konstaplarna 
begriper och ligger lågt. 

Påsken är en av judendomens ”vallfartshögtider”. Det 
betyder att det är en god gärning att besöka Jerusalem 

under den veckan. Denna påsk har köerna slingrat sig 
uppför backarna mot huvudstaden. Effi Shafir, 30, har 
kommit med sin hustru från staden Beit Shemesh för 
att träffa sitt gäng med lumparkompisar: 

– Vi brukade ses ofta, men det här är första gången på 
över ett år. Vi har levt som eremiter i en grotta. Jag 
hoppas att allt är över nu, men jag är litet orolig för att 
allt det här festandet ska straffa sig. 

Det vi ser i vimlet är inte vad myndigheterna planerat. 
Populister har under valkampanjen lovat att allt ska bli 
som förr, genast. Men hälsodepartementet planerar en 
gradvis och försiktig återgång till det liv som lades på is 
i mars 2020. Generaldirektören, professor Hagai Levy, 
målar upp domedagsscenarier i medierna varje dag 
och påminner om allt som kan gå snett trots 
vaccinationerna. Han vägrar lätta på masktvånget. På 
fotbollsarenor, teatrar och gym går det att räkna och 
kontrollera antalet insläppta, men vid gatuserveringar, 
på stränder, i naturreservat och under religiösa 
processioner får ordningsmakten ge sig. 
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För allmänheten verkar saken klar: Nu får det bära 
eller brista, man finner sig inte i några fler 
nedstängningar. Och hittills har det burit. Antalet 
smittade, sjuka och döda sjunker hastigt. I maj hoppas 
myndigheterna kunna börja vaccinera barn, och 
regeringen vill beställa 36 miljoner nya doser vaccin – 
fast finansdepartementet anser detta vara slöseri. 

Israel har haft tre stränga och långa nedstängningar. 
Också mellan dem har medborgarna varit hårdare 
hållna än några européer under krisåret. Många 
svenskar har en tomt, en park eller en skogsdunge 
inom räckhåll. I Israel, vars bebodda delar är lika tätt 
befolkade som Bangladesh, har nedstängningarna för 
många människor liknat utegångsförbud. Skolorna har 
i stort sett varit stängda, med allt vad det inneburit för 
föräldrars möjligheter att arbeta normalt. Allt resande 
in i och ut ur landet har krävt speciella tillstånd och de 
som återvänt har tvingats till långa isoleringar, som 
kontrollerats av polis. Personer som inte kunnat visa 
att de kan isolera sig i tomma bostäder har 

handgripligen förts till så kallade coronahotell – i 
praktiken två veckors fängelse. 

Över allt detta har vakat inte bara polisen utan både 
den civila och den militära underrättelsetjänsten, som 
fått extraordinära befogenheter att spåra människors 
rörelser via mobiltelefonerna. Privata fester har 
avbrutits bryskt när poliser har slagit in dörrar till 
lägenheter och bötfällt alla gäster. Under 
nedstängningarna har stora landsvägen Jerusalem–Tel 
Aviv spärrats av flera gånger om dygnet, och den som 
inte haft giltigt skäl att resa har fått böter på tolv tusen 
kronor. 

Ekonomin har drabbats hårt, men bara delvis. 
Tusentals butiker, hotell och restauranger har stängt, 
temporärt eller definitivt, och det statliga 
budgetunderskottet ligger nu på 11 procent. Men 
hightech-sektorn, som står för exportintäkterna, har 
blomstrat och i februari såldes fler nya bilar än 
någonsin hittills. 
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På utomhusmarknadens grönsaksavdelning träffar DN 
familjen Peretz från Haifa. Det är den första utflykten 
föräldrarna och de tre flickorna gör tillsammans på 
över ett år. Fru Rivka Peretz säger att coronaåret har 
varit det mest dramatiska i hennes liv: 

– Först blev jag religiös. Rädslan och alla dåliga 
nyheter fick mig att se hela livet med nya ögon. Och så 
lämnade jag mitt jobb. Jag har ett nytt yrke nu. 

Hon berättar att hon i flera år tänkt lämna sitt arbete 
som dagisfröken och bli festarrangör. 

– Jag hade en bra lön och trygghet. Jag tordes inte. 
Men nu repade jag mod. Jag har en firma som ordnar 
födelsedagsfester för barn. Jag tar hand om allt, inköp, 
underhållning, föräldrarna slipper tänka på nåt. Det 
går jättebra. 

Ett ungt par, Natalie Levin och Ilan Avi, har kommit 
från Beersheba, där de studerar kemi. Deras 
bedömning av året går helt isär. Ilan säger att de nya 
rutinerna varit en befrielse: 

– Att kunna plugga via datorn, att inte behöva klä sig 
och raka sig före en lektion, det passar mig perfekt. 

Natalie säger att hon inte kan studera på det viset: 

– Jag måste ha ett riktigt klassrum och en lärare av 
kött och blod framför mig, som driver på och muntrar 
upp. 

I fjol, kanske för första gången någonsin, inställdes 
långfredagens påskprocession, där troende, många 
med egna träkors på ryggen, går i Jesu fotspår utmed 
hans sista väg. I år, efter stort grubbel, gav 
myndigheterna klarsignal för evenemanget. Denna 
gång skedde det utan turister, men alla landets kristna 
tycktes ha slutit upp, munkar, nunnor och vanligt folk i 
väldiga skaror. Vandringen börjar i gamla staden östra 
ände, där den romerske ståthållaren Pontius Pilatus 
ska ha rannsakat Jesus. Den muslimska familjen Sisi, 
som säljer drycker och vykort intill, gör goda affärer. 

– Det här året har varit en späkning, ofta har vi inte 
ens brytt oss om att öppna, säger unge Munir och 
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serverar kaffe i rasande fart till fotografer och 
pilgrimer. 

En grupp argentinska nunnor som kommit från 
Betlehem står i ring och läser påskböner i mobil-
telefonen. Kontrasten mellan teknologi och 
påskpassion gör ett märkligt intryck på en äldre 
person, men för de unga nunnorna är detta vardag. En 
av dem, syster Ana från Salta i Anderna, berättar att 
deras liv knappast påverkats under året, ”Vi lever ändå 
så avskilt”. Men, säger hon, ”vi förstår att det här är ett 
tecken och en prövning från Gud till människorna, en 
påminnelse om att alla delar samma ansvar och måste 
vara till stöd för varandra”. 

Amit Shabi foto 

FAKTA. 

Nästan 5 miljoner israeler är fullvaccinerade mot 
covid-19. Ytterligare 400 000 har fått den första dosen. 

De obligatoriska temperaturkontrollerna vid ingången 
till köpcentrum och snabbköp har upphört sedan drygt 

en vecka. Men de som saknar vaccinationsintyg släpps 
inte in på matställen, teatrar, gym och idrottsarenor. 

Trots en hastigt sjunkande smittfrekvens kvarstår 
masktvånget överallt utom i hemmen. Skolorna, vars 
yngre elever – under sexton år – inte kommer att börja 
vaccineras förrän tidigast i maj, har reguljär 
undervisning endast två dagar i veckan. 

Många skolor och andra arbetsplatser tvingar anställda 
som vägrar att vaccinera sig att genomgå coronatester 
varannan dag. 

Argentinska nunnor på besök står i ring och läser 
påskböner. ”Vi förstår att det här är en prövning och en 
påminnelse om att alla måste vara till stöd för 
varandra.” 

Coronaåret har varit dramatiskt för Rivka Peretz från 
Haifa som är i Jerusalem med sin man Avi och deras 
döttrar. ”Först blev jag religiös. Och så lämnade jag 
mitt jobb.” 
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Ungefär så många israeler är fullt vaccinerade mot 
covid-19. 

Det är midnatt och fullproppat med folk på Jerusalems 
grönsaksmarknad som förvandlas till nöjesdistrikt på 
torsdags- och fredagskvällar. 

12 Kung Abdullah och 
prins Hamza sågs 
tillsammans 
Jordanien. Kung Abdullah och hans halvbror prins 
Hamza har synts tillsammans för första gången sedan 
det stora syskonbråket, uppger BBC. Syskonparet sågs 
tillsammans med andra medlemmar ur kungafamiljen 
under en ceremoni på söndagen i huvudstaden 
Amman.  

Det var den 3 april som den före detta kronprinsen 
Hamza i en video påstod att han blivit satt i husarrest. 
Han anklagade därefter sin halvbror och tillika kungen 
Abdullah för korruption, inkompetens och förtryck – 
något som han nekat till. Den jordanska regeringen 
anklagade i sin tur prins Hamza för att ha konspirerat i 
samarbete med ”främmande makter”.   

Sebastian Orre 

sebastian.orre@dn.se 
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12 Markus Söder 
beredd kandidera till 
kanslerpost 
Tyskland. Markus Söder, regeringschef i delstaten 
Bayern och partiledare för CSU, är beredd att 
kandidera till posten som förbundskansler. Beskedet 
kommer efter en lång tid av spekulationer, och med 
mindre än sex månader kvar till valet.  

– Om CDU stöttar mig är jag beredd att kandidera, sa 
Markus Söder på söndagen. 

Han är partiledare för CDU:s systerparti i delstaten 
Bayern – CSU. De båda partierna utser i regel en 
gemensam kandidat till posten som förbundskansler. 
Denna kommer vanligen från det större partiet – CDU. 
Ingen av CSU:s tidigare två kandidater har lyckats bli 
förbundskansler. 

Lovisa Herold.  lovisa.herold@dn.se 

12 Løkke Rasmussen 
bildar nytt parti i 
Danmark 
Danmark. Tidigare statsministern Lars Løkke 
Rasmussen bildar ett nytt parti. Han har flera gånger 
luftat en sådan ambition sedan han på nyårsdagen 
lämnade borgerliga Venstre efter 40 års medlemskap 
och blev politisk vilde i folketinget. 

I januari startade Lars Løkke Rasmussen ett politiskt 
nätverk kallat ”Den politiska mötesplatsen”, som 
hittills 15 000 danskar uppges ha blivit medlemmar i. 
Han var statsminister 2009–2011 och sedan 2015–
2019. 

TT-Ritzau 
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12 Knarkkartell blir 
svår utmaning för Ikea 
I 15 år har Ikea övervägt att gå in i Mexiko. 
Väntan fick ett mexikanskt bolag att kopiera 
Ikeas koncept och döpa sitt möbelföretag till 
Idea. 

Nu gör Ikea ett nytt försök, men 
knarkkartellens makt kan bli en tuff utmaning. 

Mitt under pandemin bryter Ikea ny mark och öppnar 
ett varuhus i megastaden Mexico City. Det blir den 
globala möbeljättens första stora satsning i 
Latinamerika. 

– Få värdesätter sina hem lika mycket som 
mexikanare, säger chefen för Ikea Mexiko, Malcolm 
Pruys, till DN. 

För femton år sedan gjorde Ikeas franchisingbolag i 
USA en undersökning av marknaden i Mexico City, en 
av världens största städer med 22 miljoner invånare. 

Av olika anledningar, bland annat logistiska, valde 
bolaget att inte satsa i Mexiko som är världens 15:e 
största ekonomi. I stället kopierade ett mexikanskt 
bolag Ikeas koncept och döpte sitt möbelföretag till 
Idea. 

– Vi tar allvarligt på varumärkesintrång, men i detta 
fall blev vi nästan smickrade. Deras efterapning visar 
att vi har ett starkt koncept som andra vill kopiera, 
säger Malcolm Pruys till DN. 

För fyra år sedan lade Idea ned sina varuhus i Mexiko 
och i förra veckan invigdes Ikeas första varuhus i 
Latinamerika. Det ligger i stadsdelen Venustiano 
Carranza i östra Mexico City och följer det koncept som 
Ikea har utvecklat i Asien. Det svenska möbelföretaget 
placerar inte längre stora lådvaruhus i utkanten av 
stora städer utan söker sig till köpcentrum inne i 
städerna där kunderna finns. 

Ikeas mexikanska varuhus är på 23 500 kvadratmeter, 
uppdelat på tre våningar och ligger i det nybyggda 
köpcentrumet Encuentro Oceania med egen 
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tunnelbanestation. Varuhuset har ett sortiment på 400 
produkter som kunden kan köpa med sig hem. Resten 
av utbudet på 5 000 produkter sköts genom 
hemleverans. 

– Det har varit en utmaning att få allt på plats under 
pandemin, men nu är vi i hamn, säger Malcolm Pruys. 

För att öppnandet av Ikeas första varuhus i Mexiko 
inte ska bli en smitthärd måste alla kunder boka sina 
besök i förväg på internet och kunderna får endast vara 
en halvtimme i varuhuset. 

– Det går tyvärr inte att besöka hela varuhuset. Kunder 
får välja vilken avdelning som intresserar dem mest. 

Förarbetet inför etableringen i Mexiko har varit 
gediget. För att förstå den inhemska 
heminredningsmarknaden har Ikea besökt 120 
mexikanska hem i olika stadsdelar i Mexico City. 

– Vi har förstått att mexikaner är väldigt 
familjebundna och stolta över sin mat. De träffas alltid 
för söndagsmiddagar. Köket och matplatsen är stor och 

viktig. Och det finns alltid plats för en till, säger 
Malcolm Pruys. 

Han kommer från Australien och har de tio senaste 
åren öppnat varuhus i Kina, Taiwan och Singapore. 
Ingenstans har han mött ett folk som värdesätter sina 
hem mer än mexikaner. 

– I Kina är köken trånga. Folk föredrar att äta ute. I 
Mexiko är det tvärtom. Man vill bjuda hem vänner för 
att äta och umgås. Man är stolt över sitt hem. 

Jämfört med övriga Latinamerika är mexikanska hem i 
regel större och mer dekorerade än till exempel i 
Brasilien. Ofta bor flera generationer tillsammans. På 
senare år har dock bristen på mark gjort att man 
bygger på höjden och att lägenheterna blir mindre. 

– I de gentrifierade stadsdelarna Condesa och Roma är 
det nu vanligt med lägenheter på 50 kvadratmeter. 

Den största utmaningen för Ikea är logistiken. 
Företaget har 250 inhemska leverantörer som 
tillverkar madrasser, textilier och badrumsinredning. 
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Det motsvarar ungefär 10 procent av Ikeas beräknade 
försäljning i Mexiko. 

Resten kommer att skeppas på fartyg från Los Angeles 
i USA till den mexikanska hamnstaden Manzanillo vid 
Stilla havskusten. Problemet är att den hamnstaden 
ligger i en region där Mexikos största knarkkartell 
Cártel de Jalisco Nueva Generación har sitt huvudsäte. 
Kartellen kontrollerar stora delar av hamnen som den 
använder för att smuggla droger till den amerikanska 
marknaden. 

– Vi är medvetna om riskerna. Kanske kommer det att 
ta lite längre tid för oss att få genom våra varor, men vi 
tänker inte falla i några fällor. Vi har nolltolerans för 
korruption och har hittills inte stött på några problem. 

En annan utmaning har varit att anställa folk under 
pandemin. Alla jobbansökningar och kurser för de 
anställda har skett digitalt. Totalt sett har 58 montrar 
byggts upp i varuhuset som bjuder på en unik mix av 
stram skandinavisk design och färgglad mexikansk 
inredning. Nästa år kommer ett annat varuhus att 

öppna i den mexikanska miljonstaden Puebla och 
sedan väntar etableringar i Chile, Peru och Colombia. 

– Vi håller på att ta fram en latinamerikansk kollektion 
som vi sedan kommer att göra global, säger Malcolm 
Pruys. 

Satsningen i Mexiko drivs av företaget Ikano som ägs 
av grundaren Ingvar Kamprads tre söner. 

Henrik Brandão Jönsson 
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12 Krigsveteran ur 
tiden 
I den engelska pressen meddelas att brevduvan 
Lightning slutat sina dagar. Lightning tillhörde en 
privatperson i London då världskriget utbröt. Den blev 
omedelbart mobiliserad och tilldelades flottbasen i 
Lowestoft, där den tjänstgjorde ända till 
vapenstilleståndet. Under denna tid förde Lightning 
många viktiga meddelanden till flottan i Nordsjön. 

För en tid sedan gick en annan av dessa krigsveteraner, 
Rupert, ur tiden. Han dödades av en katt. Nu återstår 
endast en. Han heter Old Bill och var under tre år 
attaché vid stora högkvarteret i Frankrike. 

Namn och Nytt den 12 april 1931 

12 ”Vi ville förändra 
världen och hade fel – 
men staten måste 
erkänna sitt ansvar” 
Över hela Europa ställs nu krav på utredningar 
av internationella adoptioner som misstänks 
ha skett illegalt. 
I Nederländerna har adoptionsverksamheten 
stoppats helt sedan i februari. I Frankrike 
kräver adopterade och deras föräldrar en 
utredning på EU-nivå. 
– Vi har ett ansvar som föräldrar. Men det var 
staten som gick i god för detta. Vi vill att den 
erkänner sitt ansvar, säger Véronique Piaser, 
vars dotter adopterades från Sri Lanka. 
14 januari 1985.  
En fuktig hetta slår emot dem när de kommer ut från 
flygplatsen i Sri Lankas huvudstad Colombo. 
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Véronique och Jean-Noël Piaser sätter sig i en vit 
minibuss och färdas genom myllret på gatorna. 
I hemmet i södra Frankrike väntar parets båda pojkar 
på sitt nya syskon. Vid den senaste förlossningen 
drabbades Véronique av en komplikation, som gör att 
det kan vara riskabelt för henne att få ett barn till. 
Men sedan 1960-talet finns en lösning som tusentals 
européer har använt sig av.  
Internationell adoption. 
Vid deras ”Guest House” väntar kontakten: en madame 
som tidigare var anställd vid Sri Lankas statliga 
barnavårdsmyndighet, Probation and Child Care 
Services, och som nu enligt egen utsaga är 
barnhemschef. Hon lovar att Véronique och Jean-Noël 
ska få sitt barn följande dag. 
De väljer att lita på henne. 
– Vi hade ju valt Sri Lanka för att det verkade vara ett 
land utan människohandel. På den tiden talades det 
om att barn såldes i sydamerikanska länder. Men från 
Sri Lanka hade vi inte hört några sådana historier, 
säger Véronique Piaser. 
Kostnaden spelade också en roll. 

– Tio tusen franska franc (cirka 10 000 kronor) för en 
adoption i Sri Lanka tyckte vi gav ett mindre oärligt 
intryck än de 100 000 franc (100 000 kronor) som det 
ibland kunde handla om i Sydamerika.  
På det ”Guest House” där paret Piaser bor väntar andra 
par från Frankrike, Tyskland och Sverige.  
Men bakom fasaden finner de senare en mörk 
hemlighet. En handel med människoliv. 
En handel som närs av västerländsk hårdvaluta. Och 
som bedrivs med europeiska stämplar och sigill.  
○ ○ ○ 
– Vi kan inte tala för vår dotter. Hon måste få berätta 
sin egen historia. Men vi kan berätta vår, säger 
Véronique Piaser. 
36 år har gått. Véronique arbetar som konstnär och 
Jean-Noël är pensionerad. På väggarna i huset i 
småstaden Verdun-sur-Garonne i södra Frankrike 
hänger tavlor med kvinnogestalter som liknar den 
vuxna dottern, som vi kan kalla ”M”. 
Hösten 2018 förklarade ”M” att hon ville söka upp sin 
biologiska familj. Det kom inte som en stor 
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överraskning. Familjen Piaser har gjort många resor 
till Sri Lanka, och känner till landet väl. 
Överraskningen kom senare, när Véronique bad en vän 
i Colombo att göra efterforskningar.  
– Efter en vecka ringde han och sa att vandrarhemmet, 
vårt Guest House, var en del av en ”baby business”. 
Flera grannar intygade det. 
Hon satte sig vid datorn och sökte på ”Sri Lanka” och 
”baby trafficking”. Plötsligt rasade resultaten in.  
Året före, i oktober 2017, hade en nederländsk tv-
dokumentär avslöjat mängder av oegentligheter vid 
adoptioner från Sri Lanka. I Schweiz började en 
liknande skandal rullas upp hösten 2018.  
Minst 11 000 barn hade adopterats från Sri Lanka till 
olika länder i Europa mellan 1973 och 1997.  
Nu framträdde bilden av ett djupt korrupt system där 
hundratals, kanske tusentals, spädbarn adopterats bort 
med hjälp av mutor och förfalskade dokument. 
Barn hade stulits. Sålts. Inhysts på ”barnfarmer” i 
trånga, ohygieniska utrymmen.  
En veritabel industri.  

Och ett namn återkom gång på gång: den madame som 
mötte dem vid ankomsten. 
○ ○ ○ 
– Ni har fått fel barn. 
Det är andra dagen i Colombo. Den 15 januari 1985.  
En knapp timme har gått sedan Véronique och Jean-
Noël fick sitt spädbarn. 
Men nu säger madame att ett misstag har begåtts. 
Spädbarnet tas ifrån dem. Véronique och Jean-Noël 
blir sittande på hotellrummet ensamma. Barnet skulle 
till ett annat rum. 
Det dröjer inte länge förrän de har en annan, två 
veckor gammal flicka i sin famn. Det är ”M”. 
– När man analyserar saker 30 år senare går det alltid 
att hitta indicier. Men när man är där på plats, då är 
man ung. Man har nästan aldrig varit ute och rest, man 
kan inte landet, det är 35 grader varmt och 90 procents 
luftfuktighet, och man är där för att hämta ett barn. 
Man bär skygglappar, säger Jean-Noël.  
1985 fanns en hel del information att läsa om Sri 
Lanka, för den som ville. Tyska Der Spiegel hade 

312



rapporterat om misstänkta oegentligheter vid 
adoptioner. 
Men internet fanns inte på den tiden. Och i kretsen 
kring Véronique och Jean-Noël präglades synen på 
adoptioner av ideal om internationell solidaritet. Man 
skulle förändra världen.  
– Det var som ett mode. Det var Live Aid-konserter, 
det var insamlingar till matutdelningar av Restos du 
Coeur i Frankrike. Vi har haft ett par år på oss att inse 
att det var det där vi greps av, och bars fram av. Men i 
dag inser vi att det inte var bra. Det var dumt.  
– Vi var inte skyldiga till det som hände. Men vi har ett 
ansvar, säger Véronique Piaser. 
○ ○ ○ 
När de har fått ”M” tar det en vecka innan de får tid i 
en domstol, där adoptionen legaliseras. Samma fredag 
utfärdas flickans pass. Och på måndagen kan de hämta 
upp flickans visum på franska ambassaden. 
Under de här dagarna inträffar något oväntat utanför 
vandrarhemmet. De är inte där när det händer, men de 
får höra om det av andra nyblivna föräldrar. 

– Det var en kvinna som hade stått och skrikit vid 
ingången. Nästa dag lämnade ett par vårt vandrarhem 
och tog in på ett annat hotell. I dag tänker vi att den 
där kvinnan kan ha varit en mor som letade efter sitt 
barn, säger Véronique. 
Att de minns sådant beror på att Jean-Noël skrev 
dagbok. Det har hjälpt familjen att få en bättre bild av 
händelseförloppet. När de reste till Sri Lanka lyckades 
de också få kontakt med en tidigare sekreterare till 
madamen. Och till slut även med kvinnan som de är 
övertygade om är den biologiska modern. 
– För mig var det viktigt att få säga till mamman: jag 
var inte med på det. Jag ville inte stjäla ditt barn. Ditt 
barn mår bra. Jag har tagit hand om henne i 35 år, 
men jag ville inte stjäla henne, säger Véronique Piaser. 
Familjens efterforskningar har lett till slutsatsen att 
”M” stals från sin mor samma dag som hon föddes på 
ett sjukhus i Kahawatta på den lankesiska 
landsbygden.  
Det var inte helt ovanligt under dessa år. Det ovanliga i 
den här historien är att den biologiska mamman och 
hennes anhöriga reste till Colombo, letade rätt på den 
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försvunna dottern och kunde vara med i domstolen när 
adoptionen godkändes. 
I andra fall utsåg ”mellanhänderna” ofta en ”acting 
mother”. Det har nederländska, franska och 
schweiziska journalistiska granskningar visat. Det 
brukade röra sig om en kvinna i myndig ålder som fick 
betalt av bedragarna för att infinna sig och skriva 
under falska födelseattester och adoptionspapper.  
Men kvinnan som uppger att hon är ”M”:s mor var 
bara 17 år 1985. Hon bor fortfarande långt ute på 
landsbygden. Och hon har samma blågröna ögon som 
”M” – vilket är ovanligt i Sri Lanka. 
Varför hon till slut ändå valde att adoptera bort ”M” är 
ännu något oklart. Press från familjen verkar ha spelat 
in. Uppgifter finns om att mödrar från landsbygden 
ibland kunde få motsvarande 400 kronor för att ge upp 
ett barn.  
○ ○ ○ 
Den madame som paret mötte lever fortfarande och 
nekar till brott. Flera misstänkta ”mellanhänder” har 
utretts i Sri Lanka för sina roller vid de illegala 

adoptionerna till Europa. Mycket tyder på att de haft 
beskyddare högt upp i samhällshierarkin.  
Sri Lankas hälsominister erkände i samband med det 
nederländska avslöjandet att ”barnfarmer” var vanligt 
förekommande under 1980-talet. Regeringen har lovat 
att gå till botten med anklagelserna.  
Samtidigt växer det krav på utredningar i Europa. 
Längst har man kommit i Nederländerna, där 
internationella adoptioner tills vidare stoppades i 
februari i år. Detta sedan en statlig utredning som 
tillsattes efter avslöjandena 2017 konstaterat 
systematiska brister – bland annat stölder och köp av 
barn – vid adoptioner från Sri Lanka, Bangladesh, 
Brasilien, Colombia och Indonesien åren 1967–1998.  
Nederländska myndigheter ska i en del fall ha vetat om 
oegentligheterna, utan att ha agerat. Problemen med 
systemet kvarstår och risken för olika former av 
bedrägerier och missbruk är fortfarande stor, enligt 
utredningen. 
I Schweiz tvingades regeringen i december förra året 
be om ursäkt för att den inte lyckats förhindra illegala 
adoptioner från Sri Lanka. En utredning har tillsatts 
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som liknar den i Nederländerna. Och i Belgien pågår 
en annan utredning som väntas bli klar i år. 
I Sverige har socialminister Lena Hallengren (S) efter 
DN:s granskningar öppnat för en översyn av hur 
adoptionerna fungerade mellan 1960- och 90-talen.  
Även i Frankrike kräver de adopterade från Sri Lanka 
och deras familjer svar: hur mycket visste egentligen 
myndigheterna?  
– Alla våra dokument var intygade av franska UD och 
översatta av en auktoriserad översättare. Vi betalade 
UD för att intyga våra handlingar. Och när vi lämnade 
in vår ansökan på den franska myndigheten för 
adoptioner angav vi namnet på den madame vi hade 
som kontakt. Inga problem, sa man då, berättar 
Véronique Piaser. 
Samtidigt gick det flera franska diplomatförsändelser 
från ambassaden i Colombo till Paris under 1980- och 
90-talen med varningar om att det fanns risk för 
trafficking vid internationella adoptioner från Sri 
Lanka. 
– Som föräldrar känner vi ett ansvar. Vi borde ha blivit 
misstänksamma när vi såg hur snabbt det gick att få 

både pass och visum. Men den franska ambassaden 
stod ju som garant. Borde vi ha frågat ambassaden hur 
de kunde utfärda visum så snabbt? I dag tänker vi att 
vi kanske borde ha gjort det. För vi har insett att de 
inte verifierade någonting. Det är det vi vill att de 
erkänner. Att de inte kontrollerade något alls, säger 
Véronique Piaser. 
Franska föreningar för adopterade och deras anhöriga 
har också rest ett krav på en utredning på EU-nivå. 
Bland undertecknarna finns Véronique och Jean-Noël 
Piaser.  
De driver en Facebookgrupp för adoptivföräldrar, med 
ett femtiotal medlemmar. Utöver statens roll vill de 
också få klarlagt vilken roll de föreningar spelat – i 
Frankrike ofta katolska organisationer – som har 
förmedlat adoptioner. 
– Vi menar att detta även angår oss som föräldrar. Vi 
ser oss som vittnen till människohandel. När vi träffar 
de ansvariga på franska utrikesdepartementet och de 
säger, ”nej, så där gick det inte till”, då kan vi säga att, 
jo, så var det faktiskt. Vi var där. Vi minns. 
Erik de la Reguera 
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erik@delareguera.se 
FAKTA. ADOPTIONER FRÅN SRI LANKA 
I Sverige lever i dag 3 266 personer som har adopterats 
från Sri Lanka, enligt SCB. Utvandrade och avlidna 
personer är inte inräknade. 
Siffrorna kan vara ännu högre, eftersom alla privata 
(oreglerade) adoptioner inte har registrerats. 
Sri Lanka är det femte största adoptionslandet till 
Sverige, efter Sydkorea, Indien, Colombia och Kina. 
I Nederländerna adopterades minst 3 292 personer 
från Sri Lanka under 1980- och 90-talen. I Frankrike 
rör det sig om cirka 1 500. Även till Danmark, Schweiz, 
Tyskland och Storbritannien adopterades åtskilliga. 
Sri Lanka var på 1970- och 80-talen ett land präglat av 
social och väpnad konflikt, djupa ekonomiska klyftor 
och tabun kring kvinnors sexualitet. Ensamma gravida 
kvinnor riskerade att stötas ut från sina samhällen på 
landsbygden och det hände därför att barn lämnades 
till adoption. 
Under 1980-talet kom allt fler rapporter om fall av 
misstänkta ”barnfarmer”, där köpta eller stulna barn 
förvarades i väntan på internationell adoption. 

1992 skärptes landets adoptionslagstiftning och en 
årlig kvot infördes för internationell adoption. Efter 
tsunamikatastrofen 2004 förbjöds internationella 
adoptioner helt under en period, för att minska risken 
för illegal handel med barn. 
Numera prioriteras inhemska adoptioner och 
placeringar i fosterhem. 
Källor: SCB, Nederländernas kommission om 
internationella adoptioner, Envoyé Spécial (France 2). 
FAKTA. DETTA ÄR ETISKA ADOPTIONER 
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete 
vid internationella adoptioner 
Ursprungsstaten ska ha säkerställt: 
att internationell adoption är för barnets bästa, efter 
det att möjligheten att placera barnet inom 
ursprungsstaten har beaktats. 
att familj och myndigheter har gett skriftligt samtycke. 
att moderns samtycke har getts först efter barnets 
födelse. 
att ingen får göra otillbörlig ekonomisk vinst. 
Sverige ratificerade konventionen år 1997. 
Barnkonventionen 
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Konventionsstaterna förbinder sig: 
att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, 
inklusive medborgarskap och släktförhållanden. 
att om ett barn olagligt berövas sin identitet, ska 
barnet ges lämpligt stöd att snabbt återupprätta denna. 
att säkerställa att samma regler ska gälla som vid 
nationell adoption. 
Sverige ratificerade konventionen år 1990. Gäller som 
svensk lag sedan den 1 januari 2020. 

13 
”Domedagsglaciären” 
smälter snabbare än 
väntat 
”Domedagsglaciären” i Antarktis smälter 
snabbare än vad forskare tidigare har trott. Det 
visar resultaten av de första mätningarna som 
har genomförts i området. ”Vi tror att 
avsmältningen har ökat kraftigt de senaste tio 
åren, säger Anna Wåhlin, professor i 
oceanografi. 

För första gången har forskare lyckats göra mätningar 
under den kanske mest kända glaciären i västra 
Antarktis, Thwaitesglaciären. Den är gigantisk och 
brukar kallas för ”Domedagsglaciären” då den anses ha 
förutsättningar för att snabbt kollapsa. 

Genom att använda en obemannad 
undervattensfarkost har forskarna lyckats mäta 
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vattenströmmar i en stor havsbassäng som finns under 
delar av glaciären. Resultatet av mätningarna visar att 
det är flera varma vattenströmmar från olika håll som 
smälter glaciären underifrån snabbare än vad 
forskarna tidigare har trott. 

– Man har inte tidigare inte mätt det här inflödet av 
varmt vatten. Men baserat på tidigare uppskattningar 
och mätningar av is tror vi att inflödet är mycket större 
än det har varit under perioden 2010-2018, säger Anna 
Wåhlin, professor i oceanografi och huvudförfattare till 
rapporten som har publicerats i den vetenskapliga 
tidskriften Science advances. 

I Antarktis finns mer än hälften av jordens färskvatten 
fruset i ett upp till fem kilometer tjockt istäcke på en 
yta lika stor som Nordamerika. Det mesta av isen ligger 
skyddat av bergskedjor, men om de delar som är 
närmast kusten smälter skulle det motsvara en höjning 
av havsnivån med 4 till 6 meter globalt. Som DN 
tidigare har skrivit leder klimatkrisen till att 
havsnivåerna höjs vilket hotar miljontals liv.  

Samtidigt är osäkerheten kring vad som sker i 
Antarktis väldigt stor, området är dyrt och komplicerat 
att undersöka. De mätresultat som nu redovisas 
kommer från undersökningar som gjordes för två år 
sedan, i februari 2019, och är en del i det dyraste och 
mest omfattande forskningsprojekt som har gjorts i 
Antarktis.  

Thwaitesglaciären ligger huvudsakligen på land men 
en del går ut i havet ungefär som en tunga och dess 
spets är förankrad på havsbotten. Förankringen 
fungerar som en bromskloss och hindrar den 
landbaserade isen från att nå havet. Avsmältningen gör 
att glaciären snart kan förlora stödet mot havsbotten. 

– Stämmer våra resultat kan glaciären förlora de 
stabiliserande punkterna inom ett par år. Då kommer 
is från glaciären att komma ut i havet i en högre fart 
och det leder till en höjning av havsnivån i ett initialt 
skede, säger Anna Wåhlin. 

Men hon poängterar att det inte handlar om en 
dramatisk höjning av havsnivån globalt, troligen 
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millimetrar. I dag stiger havsnivån med cirka 3,6 
millimeter per år. Antarktis står för cirka 10 procent av 
den höjningen, om Thwaitesglaciären utvecklas som 
forskarna nu tror skulle det betyda att Antarktis då 
skulle stå för cirka 15 procent av höjningen. 

Att en förlorad förankring i havsbotten kommer att 
leda till att mer is kommer ut i havet är forskarna säkra 
på, vad som händer sedan är mer osäkert. 

– Vi vet inte vad som händer sedan, vi har inte 
observerat ett sådant här skeende tidigare. Modeller 
ger olika resultat och det finns en stor osäkerhet, när 
det gäller Antarktis så ligger det i sakens natur att det 
enda sätt att se om modellerna stämmer är att det 
händer i naturen, säger Anna Wåhlin. 

– Vi ska tillbaka med en ny expedition i januari 2022. 
Då ska vi ha med två undervattenfarkoster och hoppas 
att vi ska komma längre in under glaciären och då får 
vi veta mer.  

Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se 

13 Med nos för 
coronaviruset 
De finländska covidhundarna vid Helsingfors-
Vanda flygplats har uppmärksammats över 
hela världen. Nu tränas de att också larma om 
covid bland byggarbetare i Helsingfors. 

Och även svenska forskare är intresserade. 

– Här möts allt från zoologi till medicin, 
statistik och ekonomi, säger Anna Hielm-
Björkman, forskare vid Helsingfors 
universitet. 

et är tidig morgon vid en byggplats i Helsingfors. 
Byggjobbarna har uppmanats att ta på sig ett 
munskydd innan de kommer till jobbet. De tar av sig 
munskyddet och lägger det i en sluten burk som 
skickas vidare till en utrymd skolbyggnad i kommunen 
Vanda. Här finns föreningen Wise Nose, som tränar 
hundar att känna igen covid-19. 
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Hundtränare placerar 30 burkar i tre olika korgar. Det 
tar ungefär tio sekunder för en tränad hund att 
markera i vilken korg det finns spår av covid-19. Om 
hunden slår larm undersöker man de enskilda 
burkarna. 

– Det är väldigt kostnadseffektivt eftersom man på det 
här sättet slipper låta testa en massa friska människor 
med dyra pcr-test, säger Tommy Wirén, som är 
hundinstruktör i föreningen Wise Nose. 

I fjol lät man hundarna nosa på luktprov från 800 
värnpliktiga på militärförläggningen i Sandhamn i 
Helsingfors. Det var första gången ett så stort test 
genomfördes. Också då hittades en handfull positiva 
fall. 

Efter ett år av försök kan forskarna nu konstatera att 
vissa hundars nosar är så känsliga att de känner igen 
covid-19 med 100 procents säkerhet. De flesta hundar 
kommer upp till 90 procent, visar en fransk pilotstudie 
som publicerats i vetenskapstidskriften Plos One. En 

pilotstudie utvärderar om ett större test skulle vara 
möjligt. 

Hundarna känner troligtvis inte igen själva viruset, 
utan snarare kemiska ämnen som utsöndras ur 
kroppen när viruset infekterar celler. 

Det här låter kanske som en universallösning för 
gränsbevakningen, äldreboenden och olika publika 
evenemang. Men riktigt där är man ännu inte. Först 
behövs mera vetenskapligt underlag, säger forskaren 
Anna Hielm-Björkman, som är docent i 
veterinärmedicin vid Helsingfors universitet. Hon en 
av dem som i våras drog i gång projektet kring hundar 
och covid-19 i Finland. 

– Vi tog beslutet att vara ute på fältet i stället för att 
fokusera på forskningen, vilket i sin tur gör att 
forskningen går långsamt, säger hon. 

Det har funnits covidhundar på Helsingfors-Vanda 
flygplats under hela året, men bara en del av 
testningen kan användas vetenskapligt, eftersom de 
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flesta testar sig anonymt. På samma sätt är det på 
byggarbetsplatsen. 

– För att vi ska kunna använda resultaten i 
forskningen krävs det att deltagarna fyller i fråge-
formulär och ger oss lov att använda deras data. Det 
har varit det mest utmanande. De luktprov vi nu 
använder som referens kommer från flera olika håll. Vi 
besöker bland annat coronasmittade privatpersoner. I 
praktiken går det till så att de lämnar ett munskydd i 
en burk utanför dörren, säger Anna Hielm-Björkman. 

Finska tullmyndigheten har också varit aktivt med i 
projektet. Tullen skulle gärna ta hundar i bruk vid 
gränserna, men det kräver ändringar i lagstiftningen. 
Just nu finns det lagar kring narkotikahundar, men 
inte sjukdomshundar. 

– Det som vi sett hittills har varit lovande. Att de kan 
känna igen covid-19 även hos helt symtomfria personer 
kunde vara till stor nytta vid gränsen, säger Ari 
Nieminen, som är rektor vid finländska tullens 
hundskola. 

Anna Hielm-Björkmans team jobbar nu för att ett antal 
hundar ska få vetenskaplig validering. För att hundens 
prestation ska bli godkänd krävs i praktiken att den 
nosar på åtminstone 108 positiva luktprov och dubbelt 
så många negativa. Då kan man bedöma hundens 
känslighet. Vissa hundar är bättre än andra, men de 
flesta kommer över 80 procent. När man vetenskapligt 
kan slå fast att hundarna faktiskt kan identifiera 
covidprov kan man skriva en forskningsrapport och bli 
publicerad. 

– I praktiken hade vi tillsammans med tullen kunnat 
ha färdigt utbildade coronahundar vid gränserna redan 
för ett år sedan. Det hade haft stor betydelse för hur 
epidemin utvecklades i landet, säger Anna Hielm-
Björkman. 

Hon har själv räknat på det. 

– För att täcka alla gränser 24 timmar om dygnet hade 
vi behövt 700 hundar. Det finns över en miljon hundar 
i Finland och alla kan lära sig det här, säger hon. 
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Alla? 

– Ja, vi fick in en mops en gång, med riktigt platt nos, 
och jag tänkte att det här blir hopplöst. Men jag fick äta 
upp mina ord, den visade sig vara jätteskicklig! 

Forskningen kring coronahundar pågår i flera länder. 
På Uppsala universitet inleddes nyligen ett projekt för 
att undersöka om hundar kan vara ett hjälpmedel vid 
diagnostik av covid-19. 

– I Sverige är det, precis som här, discipliner som 
veterinärmedicin, immunologi och organisk kemi som 
forskar i detta. Men covid-19 är en människosjukdom 
och därför samarbetar vi även med läkarvetenskapen, 
som övervakar alla forskningstillstånd som gäller 
människor. Coronaviruset har varit bra för det 
tvärvetenskapliga tänkandet. Här möts allt från zoologi 
till medicin, statistik och ekonomi, säger Anna Hielm-
Björkman. 

Hon hoppas att intresset för den här typen av 
gränsöverskridande forskning ökar. 

– Allt det vi gör nu ger oss underlag för kommande 
virus. 

Från Finland skickas negativa luktprov till svenska 
forskare, som har brist på dem. 

– Pcr-test är inte helt tillförlitliga, och det kan bli 
förvirrande för en hund om tränaren tror att testet är 
negativt och hunden helt klart känner igen covid-19. I 
Finland gjorde vi så i början att vi samlade negativa 
luktprover från kommuner helt utan bekräftade fall. 

En hund kan lära sig känna igen flera saker. 

– Jag brukar säga att det är lite som när människor lär 
sig språk. När du väl lärt dig fyra språk är det enkelt att 
lära sig ett femte eller sjätte. Hundar är likadana. När 
de väl förstår metoden kan de lära sig flera dofter. De 
kan leta efter mögel på morgonen och covid på kvällen, 
säger Anna Hielm-Björkman. 

Enligt hundinstruktören Tommy Wirén är det fullt 
möjligt att använda coronahundar ute i samhället, till 
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exempel på ett kulturevenemang. Men man måste först 
lösa det praktiska. 

– Det krävs flera hundar, eftersom en hund orkar 
sniffa i ungefär 20 minuter innan den tröttnar. 
Hundarna bör också tränas regelbundet. Och vad 
händer om hunden hittar en coronapositiv människa 
mitt i ett publikhav: ska man isolera den människan? 
Det finns vissa frågetecken. 

På byggarbetsföretaget YIT fick man häromveckan 
stänga en byggplats, då hundarna slagit larm. Det är en 
särskilt utsatt bransch – man jobbar ibland på en liten 
yta och bor ofta trångt tillsammans. Kommer man från 
utlandet för jobb är tröskeln att stanna hemma för en 
förkylning ganska hög. 

Byggaren Andres Malton, som kommer från Estland, 
säger att testningen med hundar känns välorganiserad 
och smidig. 

– Tidigare har vi gjort vanliga test med pinne i näsan. 
Det här känns bättre eftersom vi är ute och det finns 
gott om utrymme, säger han. 

På byggföretaget YIT vill man använda alla till buds 
stående medel för att hindra smittspridning. 

– Redan i fjol, när jag hörde om covidhundarna, 
kändes det som något som kunde passa oss. Främst ser 
vi det här som en förebyggande åtgärd. Många kan 
bära på sjukdomen utan symtom och det här är ett sätt 
att vara steget före, säger Kaisa Kuvanto, presschef på 
YIT. 

Philip Teir 

philip.teir@gmail.com 

FAKTA. 220 MILJONER LUKTCELLER 

En människa har ungefär fem miljoner luktceller, 
jämfört med en hund som har 220 miljoner. 

Hundar kan tränas för att känna igen bland annat 
cancer, Parkinsons sjukdom och malaria. Det finns 
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också hundar som kan larma en diabetespatient om 
blodsockerfall, och hundar som kan varna om ett 
kommande epilepsianfall. 

I Frankrike har man publicerat en vetenskaplig artikel 
om forskningen kring covidhundar. Vissa hundar 
kunde pricka 100 procent rätt på de sampel de nosade 
på. I Finland samlar man fortfarande in 
forskningsresultaten. 

Finland hade på måndagen 82 278 fall av bekräftad 
smitta och totalt 868 covidrelaterade dödsfall, enligt 
statistik från Johns Hopkins-universitetet. 

24,4 procent av alla finländare över 16 år har fått en 
första dos coronavaccin. 

13 Iran tvekar mellan 
hämnd på Israel eller 
närmande till USA 
Iran hotar att hämnas söndagens israeliska 
sabotage mot kärnenergianläggningen i 
Natanz. 

Irans statliga tv uppgav först att det rört sig om 
en cyberattack, men israeliska säkerhetskällor 
säger till New York Times att förödelsen vållats 
av en sprängladdning. 

KOMMENTAR 

Irans utrikesminister Javad Zarif, som står nära Irans 
ledare ayatolla Ali Khamenei, anklagade på måndagen 
Israel för dådet. ”Vedergällningen kommer att ske 
inom ramen av för artikel 51 i FN-stadgarna”, uppger 
UD i Teheran. Artikeln reglerar staters rätt till 
självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp. 
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De första timmarna efter explosionen hävdade 
statskontrollerade iranska medier att ett strömavbrott 
drabbat anläggningen, där centrifuger separerar den 
sällsynta uranisotopen U-235 från naturligt uran. 
Enligt Irans kärnenergiorganisation (AEOI) ”skadades 
endast centri-fuger av äldre typ och de kommer nu att 
ersättas av modernare utrustning”. Talespersoner 
uppgav senare att ”gärningsmannens identitet är känd” 
och att denne efterspanas. De sade också att en 
explosion öppnat ett sju meter djupt hål. 

Skadorna efter söndagens attentat är omfattande och 
kommer att försinka Irans kärnenergiprogram med 
nära ett år, uppger israeliska källor för New York 
Times. Läckorna från Israel sker av allt att döma med 
premiärminister Benjamin Netanyahus goda minne. 
Avsikten är att pressa USA att inte göra eftergifter till 
Iran under de pågående samtalen i Genève, där 
Ryssland, Tyskland och Frankrike medlar mellan USA 
och Iran. 

Enligt Netanyahus kritiker på hemmaplan har han 
ytterligare ett motiv för att hetta upp konfliken med 

Iran: den valkampanj som stundar i sommar om inget 
läger lyckas bilda regering efter valet den 23 mars. 
Kampen mot Iran och dess planer på att utplåna Israel 
är Netanyahus mest slitstarka programpunkt under 
valtalen. 

Å ena sidan förstår de iranska ledarna att Netanyahu 
hoppas provocera dem till en vedergällning som skulle 
ådra dem USA:s misshag och kanske sporra pro-
israeliska demokrater i Washington att vända sig mot 
Joe Bidens Iran-politik. Presidenten hoppas kunna 
återupprätta stormakternas kärnenergiavtal med Iran 
från 2015 – det Donald Trump satte ur spel 2018 då 
han drog USA ur avtalet och inledde smärtsamma 
sanktioner mot Iran. 

Å andra sidan finns det gränser för hur många 
förödmjukelser den iranska regimen tål innan den 
måste agera för att inte tappa ansiktet på hemmaplan. 
De militanta krafterna, i synnerhet revolutionsgardet, 
utfärdar ideligen kommunikéer om att Iran kan förinta 
Israel på fem minuter. Men Israel har på senare år 
stulit hela det iranska kärnenergiprogrammets arkiv, 
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dödat programmets chef och förstört viktiga 
kärnenergianläggningar minst fyra gånger – utan 
någon reaktion från Iran. 

Iran kan tillfoga Israel stor skada. Två terrordåd mot 
judiska mål i Buenos Aires, 1992 och 1994, med över 
hundra döda, var sannolikt iransk hämnd för israeliska 
aktioner mot den libanesiska Hizbollah-milisen. 

Iran har inget modernt flygvapen men ett avancerat 
missilprogram, vars pjäser är spridda över hela 
regionen, från Libanon till Jemen. Men hittills har de 
förhandlingsvänliga krafterna i Teheran, 
utrikesminister Zarif och president Hassan Rouhani, 
övertalat ayatolla Khamenei att lägga band på 
revolutionsgardisterna. Irans mest trängande behov 
just nu är inte hämnd, hävdar de, utan ett slut på de 
amerikanska sanktionerna.  

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

FAKTA. NETANYAHU VAR EMOT KÄRNENERGIAVTALET MED 
IRAN 

Kärnenergiavtalet mellan stormakterna och Iran 2015, 
JCPOA, nåddes utan att USA konsulterade Israel. 
Premiärminister Benjamin Netanyahu kämpade med 
näbbar och klor för att övertala kongressen att rösta 
mot avtalet. Enligt honom var avtalet tandlöst och 
oförmöget att hindra Iran att skaffa sig kärnvapen. 

Sedan USA drog sig ur avtalet 2018 har Iran, i strid 
med JCPOA, börjat anrika uran upp till 20 procent. 
JCPOA tillät endast anrikning till 3,67 procent. 
Naturligt uran innehåller endast 0,7 procent av 
isotopen U-235, den som används i reaktorer och 
kärnvapen. 
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13 ”Navalnyj hotas med 
tvångsmatning i 
fängelset” 
Fängslade Putinkritikern Aleksej Navalnyj 
hotas med tvångsmatning efter att ha 
hungerstrejkat i över två veckor. Det skriver 
hans stab på Twitter.  

Enligt kontot som administreras av personer i 
Navalnyjs stab ska han ha tappat 8 kilo under 
hungerstrejken och sammanlagt 15 sedan han anlände 
till straffkolonin. Hans blodtryck ska vara mycket lågt 
och han har en kraftigt förhöjd vilopuls, enligt inlägget. 
Oppositionspolitikerns hälsotillstånd uppgavs i förra 
veckan ha försämrats, och han ska enligt sina 
advokater ha börjat förlora känseln i sina händer. Trots 
det har han inte fått tillgång till en oberoende läkare 
utan endast undersökts av straffkolonins egen läkare. 
Både Navalnyjs advokater, han själv men också hans 
hustru har tidigare krävt att Navalnyj ska få tillgång till 

oberoende läkare som Navalnyj kan lita på. Navalnyj 
ska på måndagen ha förts tillbaka till sin ordinarie 
avdelning efter att ha vistats på sjukavdelning under en 
tid.  

”Eftersom att de inser allvaret i hungerstrejken hotar 
administrationen varje dag att börja med 
tvångsmatning”, skriver Navalnyjs medarbetare på 
Twitter.  

Ledningen för straffkolonin IK2 där Navalnyj avtjänar 
sitt fängelsestraff har kontinuerligt nekat 
Putinkritikern medicinsk hjälp. Att Navalnyj inledde 
en hungerstrejk den 31 mars var för att protestera mot 
ledningens beslut att endast ge honom smärtstillande 
tabletter när han klagat på kraftig ryggvärk och 
domningar i benen. Navalnyj krävde redan då att att 
bli undersökt av en läkare och få tillgång till medicinsk 
personal som kan ge honom den rehabilitering som 
han säger sig behöva efter den svåra förgiftningen.  

För ett par veckor sedan skickades han till ett sjukhus 
för magnetröntgen. Han fick inte tillgång till sin 
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journal och heller inte veta vad röntgenresultaten visat. 
På söndagen meddelade Navalnyjs advokater att 
politikern nu fått en muntlig diagnos av straffkolonins 
egen läkare. Enligt dennes utsago ska magnetröntgen 
ha visat på flera diskbråck. Men vare sig Navalnyj eller 
hans advokater har ännu fått se röntgenplåtarna.  

Det var augusti i fjol som Aleksej Navalnyj förlorade 
medvetandet under en flygtur. Han flyttades till ett 
sjukhus i Tyskland för vård, där det konstaterades att 
han förgiftats av nervgiftet novitjok. Den 17 januari 
återvände han hem till Ryssland. Han greps direkt på 
flygplatsen och dömdes senare till fängelse.  

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

13 Tyskland har nu 
passerat tre miljoner 
covidfall 
Antalet bekräftade fall av covid-19 har passerat 
tre miljoner i Tyskland, enligt 
smittskyddsmyndigheten Robert-Koch-Institut 
(RKI). Närmare 78 500 människor har avlidit. 

Tyskland, som har 83 miljoner invånare, klarade sig 
relativt väl genom pandemins första våg. I höstas 
ökade dock antalet nya fall och dödsfall kraftigt, vilket 
föranledde en mycket svår situation runt jul, då den 
andra vågen nådde sin kulmen. 

Efter några veckors nedgång tog smittspridningen åter 
fart i mitten av februari och i början av mars 
konstaterade RKI att Tyskland befinner sig i den tredje 
vågen. En förklaring är att den virusvariant som först 
upptäcktes i Storbritannien allt mer tar över. 

TT-AFP 
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13 Suu Kyi anklagas för 
ännu ett brott 
Myanmar. Militärjuntan riktar ännu en anklagelse mot 
Myanmars avsatte civila ledare Aung San Suu Kyi, 
uppger hennes advokat. Nu gäller det brott mot landets 
lagar när det gäller hantering av naturkatastrofer. 
Sedan tidigare är Suu Kyi anklagad för bland annat -
illegal import av kommunikationsutrustning och för att 
ha brutit mot pandemiregler. Hon greps i samband 
med militärkuppen i början av februari och har hållits 
fängslad sedan dess. 

TT-AFP 

13 Det var så länge sen, 
jag har inte sett det här 
gänget fysiskt på ett bra 
tag. 
En av personerna i ett kompisgäng, som besökte en av 
alla pubar med fullbokade bord när England på -
måndagen fortsatta att lätta på coronarestriktionerna, 
till BBC. 

TT 
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13 OPCW: al-Assad 
använde klorgas 
Syrien. Det syriska flygvapnet använde kemiska vapen 
i form av klorgas vid en attack mot staden Saraqib i 
februari 2018, enligt Organisationen för förbud mot 
kemiska vapen (OPCW), vars slutsats presenteras efter 
en längre tids utredning. 

I sitt uttalande skriver OPCW att tolv namngivna 
individer drabbades i attacken mot staden. 

Det är inte första gången som al-Assadregimen 
misstänks ha använt kemiska vapen under kriget. 

TT-AFP 

13 Stridsflyg över 
Taiwanområde 
Taiwan. En stor inflygning av kinesiskt stridsflyg över -
taiwanesiskt flygområde rapporterades på måndagen. 

Enligt Taiwans försvarsdepartement flög 18 stridsplan 
och fyra bombplan över området. 

TT-Reuters 
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13 Två skjutna utanför 
sjukhus 
Frankrike. En person omkom och en skadades vid en 
skjutning utanför ett sjukhus i Paris sextonde 
arrondissement på måndagen. 

Bakgrunden var i går oklar. Angriparna flydde på 
motorcykel. 

TT-AFP-Reuters 

13 Hård kritik mot att 
dra tillbaka 
uppehållstillstånd för 
flyktingar 
Som enda land i Europa har Danmark börjat 
dra tillbaka uppehållstillståndet för syriska 
flyktingar. 

De danska myndigheterna klassar 
huvudstaden Damaskus som ett säkert område 
att återvända till – men möts av hård kritik av 
bland annat FN och Amnesty International. 

Nyligen fick 94 syrier bosatta i Danmark beskedet att 
de inte längre har rätt att leva i landet. Inom kort kan 
ytterligare flera hundra syrier nås av samma besked. 
Detta sedan danska myndigheter börjat klassa 
provinsen Rif, där bland annat huvudstaden Damaskus 
ligger, som säker att återvända till. 
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– Syrien befinner sig fortfarande i inbördeskrig på 
många sätt. Men det kan finnas delar av landet där 
situationen är annorlunda och som myndigheter här 
hemma värderar som säkra, förklarade Danmarks 
utrikesminister Jeppe Kofod (S) nyligen en intervju 
med tidningen Politiken. 

Det har gått tio år sedan inbördeskriget i Syrien bröt 
ut. Sedan dess har omkring 1,5 miljoner syrier sökt asyl 
i Europa. 35 000 av dem lever i Danmark, många på 
tillfälliga uppehållstillstånd enligt en lag som infördes 
av den förra socialdemokratiska regeringen 2013. Den 
innebär att endast den som är på flykt på grund av 
personlig förföljelse kan få permanent 
uppehållstillstånd – och dit klassas inte generella 
förhållanden, som inbördeskrig i hemlandet.  

Att den danska regeringen nu har börjat dra in skyddet 
för syriska flyktingar möts av skarp kritik – bland 
annat av FN:s flyktingorgan UNHCR och Amnesty 
International som menar att Damaskus fortfarande har 
en hög våldsnivå generellt och att de som återvänder 
riskerar få sina mänskliga rättigheter kränkta. 

– Vi är väldigt oroliga över situationen, det har inte 
skett någon radikal förbättring i Damaskusområdet, 
det sker godtyckliga arresteringar och folk försvinner, 
men trots det hävdar Danmarks regering att 
situationen inte är tillräckligt allvarlig för att motivera 
uppehållstillstånd, säger Lisa Blinkenberg, senior-
rådgivare på Amnesty International i Danmark.  

Hon menar att situationen blir särskilt problematisk 
om andra länder börjar ta efter.  

– Grannländer som Turkiet har tagit emot flera 
miljoner syriska flyktingar. Hur ska de reagera när ett 
litet, rikt land som Danmark, har det här 
förhållningssättet? 

Den Köpenhamnsbaserade advokaten Niels-Erik 
Hansson har drivit flera fall där syrier fått sina 
uppehållstillstånd indragna och menar att den danska 
regeringen brister i solidaritet, både med syriska 
flyktinggrupper, och med andra länder i Europa. 
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– Jag har haft klienter som tvingats lämna Danmark 
och som i stället har vänt sig till länder som Tyskland 
och Frankrike. Där reagerar myndigheterna med 
bestörtning: ”What? Så här kan man ju inte göra!”, och 
så tar de på sig ansvaret medan den danska regeringen 
slipper undan. Det är rent osolidariskt, säger han. 

Danmark är hittills det enda landet i Europa som har 
börjat dra in uppehållstillståndet för syriska flyktingar. 
Den danska regeringen hoppas att syrierna självmant 
ska lämna landet när de saknar legal status. 
Tvångsutvisning är för närvarande inte aktuellt 
eftersom det saknas avtal med Syrien, och regeringen 
säger sig heller inte vilja samarbeta med Syriens 
president Bashar al-Assad. Flera 
människorättsorganisationer menar att de drabbade 
syrierna nu kommer att hamna i limbo. 

– Välfungerande familjer förlorar sina jobb, man tar 
barnen ur skolan och tvingar in dem på utresecenter 
runtom i landet där de måste vänta tills utvisningen 
kan genomföras, säger Michala Clante Bendixen på 
hjälporganisationen Refugees welcome. 

I januari meddelade statsminister Mette Frederiksen 
(S) att regeringens mål är noll asylsökande. Förra året 
sökte 1547 personer asyl i landet, en historiskt låg siffra 
som kan förklaras med coronapandemin, men även 
med regeringens strikta migrationspolitik.   

Regeringen har nu börjat arbeta aktivt med det så 
kallade ”repatrieringsstödet” – en summa på 100 000–
200 000 danska kronor som ska få fler asylsökande att 
självmant återvända till sina hemländer.  

Förra året ansökte 137 syrier om det danska 
återvandringsstödet. 

I en intervju med Politiken säger integrations- och 
utlänningsminister Mattias Tesfaye (S), att det är den 
största gruppen invandrare som vill återvända, och tar 
det både som bevis för att landets ”hemresepolitik” 
fungerar och att delar av Syrien är säkert att leva i.  

– De syrier som kommit till Danmark är väl 
informerade om situationen i landet genom vänner och 
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familjer och när de får höra att situationen blivit bättre 
vill de gärna tillbaka, säger han.   

Människorättsadvokaten Niels-Erik Hansen är starkt 
kritisk till den hållningen. 

– Några få har återvänt och då tycker regeringen att 
det där var ju inte så farligt, och då kan resten också 
återvända. Men det är en individuell värdering. En del 
kanske inte är i fara men det innebär inte att andra inte 
är det, säger han. 

Hanna Grosshög 

hanna.grosshog@dn.se 

FAKTA. SYRIENKRIGET 

Konflikten i Syrien startade 2011 med ett uppror i form 
av fredliga protester, som övergick i ett regelrätt 
inbördeskrig. 

Det finns inga officiella siffror över antalet döda i 
inbördeskriget. Uppskattningar från bland annat FN 
och oppositionella Syriska människorättsobservatoriet 

varierar mellan runt 400 000 och närmare 600 000 
döda. 

Över tolv miljoner människor, runt hälften av landets 
befolkning, har drivits på flykt. Merparten av dem är 
internflyktingar eller befinner sig i något av 
grannländerna, de flesta i Libanon, Jordanien, Turkiet, 
Irak och Egypten. TT 
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13 Sverige måste ta 
juridiskt ansvar i fallet 
Dawit Isaak, anser 
Reportrar utan gränser 
Brotten mot Dawit Isaak går inte att utreda, påstod 
kammaråklagare Karolina Wieslander i januari när 
hon besvarade vår anmälan om brott mot 
mänskligheten mot honom. FN:s förra 
människorättskommissarie sydafrikanen Navi Pillay 
håller inte med. Hon är en av anmälarna och hon är 
med när vi nu begär att en högre åklagare omprövar 
Wieslanders beslut. 

Ännu mer anmärkningsvärt är att åklagare Wieslander 
gick emot Riksåklagaren, RÅ. Vi har anmält Eritreas 
president Isaias Afwerki och hans närmaste krets för 
brott mot mänskligheten förut. Då sade RÅ att brotten 
visst kunde utredas i Sverige. 

Förutom presidenten har vi denna gång anmält hans 
rådgivare, flera av hans ministrar och tre höga 
militärer för brott mot mänskligheten, tortyr och 
påtvingat försvinnande i Dawits Isaaks fall. Bland 
militärerna finns de två högsta cheferna för Eritreas 
säkerhetstjänst. Båda sattes nyligen upp på EU:s 
sanktionslista för personer som kränker de mänskliga 
rättigheterna.  

I sitt beslut påstod kammaråklagare Wieslander att det 
skulle vara alltför svårt att utreda de misstänkta 
brotten eftersom Eritrea inte lär vilja samarbeta. Hon 
gjorde det utan att försöka. Mottagaren av Nobels 
fredspris, iranska advokaten Shirin Ebadi tycker 
annorlunda. Hon står också bakom anmälan och vår 
begäran om omprövning. Även här förbiser 
kammaråklagaren att RÅ förra gången konstaterade att 
det finns bevisning tillgänglig och att en del av de 
anmälda kan komma till Sverige, frivilligt eller på 
annat sätt.  

I vår anmälan pekade vi på bevismaterialet som 
samlats in av FN:s undersökningskommission om 
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människorättsbrotten i Eritrea. Kommissionen slog i 
sin slutrapport 2016 fast att det pågår brott mot 
mänskligheten i stor skala i Eritrea och uppmanade 
alla länder att lagföra personer som kunde misstänkas 
för sådana brott. För att underlätta kommande 
brottsutredningar byggdes en bevisbank. Materialet 
förvaras hos FN i Genève, men den svenska 
kammaråklagaren bad aldrig att få se det. Hon gav 
slaget förlorat på förhand.   

Riksåklagaren ansåg att det fanns förhållandevis starka 
skäl att inleda en förundersökning. Kammaråklagare 
Wieslander prövade inte ens saken i sitt beslut nu i 
januari. För Kanadas tidigare justitieminister Irwin 
Cotler är det självklart att de misstänkta brotten mot 
Isaak måste utredas. Han står bakom anmälan och den 
begäran om överprövning vi nu lämnar in. Det gör 
också Pansy Tlakula, tidigare ordförande i Afrikanska 
unionens människorättskommission (ACHPR). 
Hennes kommission har begärt att Eritrea släpper de 
fängslade journalisterna och att Eritrea omedelbart 
tillåter oberoende tidningar att komma ut igen. Alla 

fria tidningar förbjöds 2001. Dawit Isaak och hans 
kolleger är isolerade från omvärlden och har varit 
fängslade utan rättegång sedan dess. I snart två 
decennier.  

Efter våra tidigare anmälningar 2014 och 2016 slog 
Riksåklagaren fast att det fanns förhållandevis starka 
skäl att misstänka brott mot mänskligheten i fallet 
Dawit Isaak. Sedan dess har svenska 
Migrationsöverdomstolen slagit fast att sådana brott 
begås mot fångar i Eritrea. RÅ sade också att de 
ansvariga fanns i landets ledning och att det skulle gå 
att utreda misstankarna här i Sverige. Men han valde 
ändå att avstå för att inte störa utrikesdepartementets 
arbete för Dawit. 

I vår förnyade anmälan pekar vi på att både Sveriges 
Eritreaambassadör och utrikesminister Ann Linde sagt 
att Eritrea inte låter sig rubbas trots UD:s intensiva 
arbete. Efter ytterligare fem år utan resultat, efter snart 
20 år i fängelse för Dawit Isaak har RÅ:s enda skäl mot 
en utredning fallit.  
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Det är dags för juridiken. Det anser den landsflyktige 
eritreanske juristen Daniel Mekonnen och 
Cambridgeprofessorn tillika Penordföranden Phillip 
Sands och de andra bakom anmälan. De räknar med 
att de svenska åklagarna tar sin del av det 
internationella ansvaret världens länder har för att 
lagföra brott mot mänskligheten. 

Bland de afrikanska människorättsgrupper vi 
samarbetar med i Uganda, Kenya, Gambia och 
Sydafrika märktes en förvåning och en besvikelse över 
att svenska myndigheter lät bli att undersöka 
misstänkta brott mot en svensk medborgare förra 
gången. De hade väntat sig bättre från Sverige. Nu 
finns chansen för Sverige att ta sitt ansvar. Tunga 
internationella jurister har ögonen på vad som 
kommer att hända. 

Björn Tunbäck 

DAWIT ISAAK. 

Eritreansk-svensk journalist och författare som suttit 
fängslad i Eritrea utan rättegång sedan 2001. 

Amnesty International betraktar honom som en 
samvetsfånge och svenska Utrikesdepartementet har 
valt att använda sig av tyst diplomati i ärendet. 

Reportrar utan gränser har tillsammans med 
framstående internationella människorättsjurister 
anmält Eritreas ledare för brott mot mänskligheten 
men den svenska kammaråklagaren har inte velat 
utreda saken. Nu begär organisationen att högre 
åklagare omprövar beslutet. 
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14 Kärnteknikavtalet 
förtjänar ny chans – 
men många sabotörer 
står i vägen 
Riktigt vad som hände i söndags får världen kanske 
aldrig veta, eftersom de inblandade inte vill tala om 
det. En cyberattack är en teori, men enligt vissa 
uppgifter orsakade sprängämnen den explosion som 
slog ut elektriciteten i den iranska kärn-
teknikanläggningen i Natanz. 

Israelisk säkerhetstjänst pekas i alla fall ut som 
ansvarig. Källor hävdar att skadorna i Natanz är så 
stora att produktionen lamslås i flera månader. Och 
det är där Iran anrikar huvuddelen av det uran som på 
sikt skulle kunna användas till en atombomb. 

I förra veckan påbörjades samtal i Wien som syftar till 
att återuppliva det internationella kärnteknikavtalet, 
som slöts 2015 för att fördröja utvecklingen av iranska 

kärnvapen. Anrikningen av uran upphörde, det 
befintliga lagret skickades ur landet och FN-
inspektörer släpptes in. Men tre år senare sköt Donald 
Trump uppgörelsen i sank genom att dra ut USA ur 
den och återinföra drakoniska sanktioner mot Iran. 

Regimen hämnades genom att starta 
urancentrifugerna igen, trots att inte minst Europa 
ville hålla fast vid avtalet. Anrikningsgraden har höjts 
och Iran har åter ett stort lager. 

Trump påstod att avtalet var uselt. Faktum är att både 
FN och USA:s underrättelsetjänster intygade att Iran 
höll sig till reglerna. Hans ”maximala tryck” mot 
Teheran fungerade däremot inte alls. 

President Joe Bidens ambition är att få i gång avtalet 
igen. Det har Israel, och särskilt premiärminister 
Benjamin Netanyahu, inget intresse av. För den som 
betraktar Iran som ett dödligt hot vore sabotaget i 
Natanz logiskt. Israel antas även ligga bakom en rad 
andra tillbud i nukleära installationer, liksom attentat 
mot kärnfysiker. 
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De mest reaktionära och västfientliga elementen inom 
den iranska teokratin vill också döda avtalet. Dagen 
före attacken i Natanz, men alltså efter 
förhandlingsstarten i Wien, invigdes nya centrifuger. 
Falangerna i Teheran har diverse olika agendor inför 
presidentvalet i juni. 

Iran säger sig snabbt kunna uppfylla 
överenskommelsen igen, men kräver att alla 
sanktioner först hävs. USA vill ha motsatt ordning. I 
Wien är det meningen att en parallell process ska 
arbetas fram, men förtroende är en bristvara. 
Dessutom har Bidenadministrationen, precis som 
Trump och större delen av kongressen, en önskelista 
för att utöka avtalet. Irans missilprogram borde 
begränsas, och stödet till Syriens diktatur, Iraks miliser 
och Hizbollah strypas. Mer tveksamt är om allt går att 
åstadkomma på en gång. 

God vilja kommer inte att räcka för att gjuta nytt liv i 
avtalet. Det behövs för att tygla Irans kärnvapenplaner, 
och är därför värt ett försök. Men fienderna är många. 

Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 
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14 Lovisa Herold: 
Striden om Angela 
Merkels arv liknar en 
syskonfejd 
Kampen om vem som ska bli de konservativa 
regeringspartiernas kandidat till 
förbundskanslerposten liknar ett syskonbråk 
mellan en pålitlig, men lite tråkig, storebror 
och en självsäker, populär lillebror.  

Löften bryts och lojaliteter skiftar när striden 
om att få efterträda Angela Merkel går in på 
upploppet. 

BERLIN. Maktkampen kan liknas vid en syskonfejd. 
Storebrodern, Armin Laschet, är partiledare för det 
större partiet – CDU. Lillebrodern, Markus Söder, 
leder det mindre systerpartiet CSU, som regerar i 
delstaten Bayern i södra Tyskland.  

Båda vill bli landets nästa förbundskansler. 
Lillebrodern mer än han tidigare har velat erkänna. 

– Om CDU stöttar mig är jag beredd att kandidera, sa 
Markus Söder i söndags.  

24 timmar senare stod det klart att CDU:s partiledning 
inte gjorde det. Ledningen stöttade sin egen 
partiledare – Armin Laschet. Då bröt Markus Söder 
sitt löfte om att ge upp maktkampen. 

– Chansen att vinna befolkningens stöd är viktigast, sa 
han under måndagen. 

Därmed riktades strålkastarljuset mot 
opinionsmätningarna som talar till Söders fördel. Milt 
uttryckt. 

Endast 13 procent av väljarna kan tänka sig att välja 
CDU/CSU med Armin Laschet som 
förbundskanslerkandidat, enligt en undersökning som 
opinionsinstitutet Forsa nyligen publicerat. 
Motsvarande andel med Markus Söder som kandidat 
är 37 procent. 
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Den spexiga lillebrodern, som hedrat den tyska 
karnevalstraditionen genom att klä ut sig till alltifrån 
träsktrollet Shrek till Marilyn Monroe, är alltså 
väljarnas favorit. Under coronapandemin har han 
imponerat på väljarna genom att kräva skarpa åtgärder 
för att minska risken för smittspridning.  

Men det fanns en tid före pandemin då Markus Söder 
anklagades för att vända kappan efter vinden. Under 
åren efter flyktingkrisen 2015 krävde CSU en striktare 
flyktingpolitik än den som Angela Merkel och CDU 
(och Armin Laschet) stod för. Markus Söder talade om 
”asylturism” och förespråkade hårdare regler för 
familjeåterförening. Efter valet i Bayern 2018, då CSU 
gjorde ett av sina sämsta resultat någonsin, har både 
Markus Söder och partiet hittat nya fokusfrågor – som 
klimat och jämställdhet. Under året som gått har 
coronapandemin dominerat den politiska debatten, 
och Söders kritiker menar att de inte vet vilken politik 
han kommer att driva när krisen är över. För många 
CDU-medlemmar tar det dessutom emot att ge bort en 
så viktig maktposition till systerpartiet.  

Armin Laschet gynnas alltså av traditionen att 
förbundskanslerkandidaten kommer från CDU. Inom 
partiet ses han som ett tryggt alternativ – Laschet är 
regeringschef för Tysklands folkrikaste delstat, med 18 
miljoner invånare, och anses kunna hålla vad han 
lovar. Själv sammanfattade han sin personlighet vid 
partiledarvalet i januari, genom att konstatera att han 
inte direkt är känd för ”stora shower”.  

– Men jag är Armin Laschet. Det kan ni lita på, sa han 
då, med ett brett leende. 

Problemet är att det inte verkar räcka för väljarna. 

Vid valet till förbundsdagen, den 26 september i år, 
kommer Angela Merkel att avgå efter nästan 16 år som 
förbundskansler. För att få fortsätta regera måste 
CDU/CSU visa väljarna att de kan leverera även utan 
henne. Det kräver en övertygande kanslerkandidat.  

Markus Söder hoppas nu att trycket från 
partimedlemmar som tvivlar på att Armin Laschet 
kommer att ge partierna det valresultat de drömmer 
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om kommer att få CDU-ledningen att gå med på att 
släppa fram honom. Armin Laschet kämpar för att få 
igenom ett snabbt beslut, till sin egen fördel.  

Båda kandidaterna anstränger sig för att undvika en 
öppen strid. Det är inte längesedan den infekterade 
konflikten om flyktingpolitiken splittrade CDU och 
CSU, och ledde till katastrofresultat i delstatsvalet i 
Bayern. 

Även partiledarna själva riskerar att tappa förtroende 
på ett bråk inför öppen ridå. Störst är risken för Armin 
Laschet, vars framtid som regeringschef i Nordrhein-
Westfalen är i fara om han förlorar maktkampen mot 
ledaren för systerpartiet. 

Markus Söders roll, som den utmanande lillebrodern, 
är tacksammare – han har mycket att vinna och lite att 
förlora.  

Hur broderlig stämningen kommer att vara efter 
avgörandet, som kan komma redan inom de närmaste 
dagarna, återstår att se. 

Lovisa Herold 

lovisa.herold@dn.se 

FAKTA. LÄGET INFÖR VALET 

Så ser opinionsläget ut inför valet till förbundsdagen i 
september: 

Kristdemokratiska CDU/CSU: 27 % 

Socialdemokratiska SPD: 16 % 

Miljöpartiet Bündnis 90/Die Grünen: 22 % 

Vänsterpartiet Die Linke: 7 % 

Marknadsliberala FDP: 9 % 

Högernationalistiska AFD: 11 % 

Källa: Opinionsinstitutet Infratest dimap 
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14 FN: Myanmar kan 
bli nästa Syrien 
Myanmar. FN:s människorättschef Michelle Bachelet 
varnar för att Myanmar kan vara på väg mot ett 
inbördeskrig liknande det i Syrien. ”Jag befarar att 
situationen i Myanmar är på väg mot en fullskalig 
konflikt. Länder (i världssamfundet) får inte acceptera 
att de dödliga misstag som begåtts i Syrien och på 
annat håll upprepas”, säger hon i ett uttalande. 

Sedan militärjuntan tog makten i en kupp den 1 
februari har fler än 600 människor dödats i Myanmar, 
enligt flera oberoende sammanställningar. 

TT-AFP 

14  1 000 
pund – motsvarande 12 000 kronor – är hittelönen för 
den som återlämnar världens största kanin som stulits 
från ägarens trädgård i Stoulton i mellersta England. 

Kaninen Darius är 129 centimeter lång, vilket 
bekräftats som världsrekord av Guinness rekordbok. 

TT-AFP 
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14 Erdogan ger inte 
upp hoppet om EU 
Turkiet. President Recep Tayyip Erdogan sade på 
tisdagen att Turkiet står fast vid viljan att bli fullvärdig 
medlem i EU. Turkiet har länge varit ett så kallat 
kandidatland för medlemskap, men relationen till EU 
har varit anspänd de senaste åren. 

EU har dock lättat på dörren gentemot Turkiet i frågor 
som rör en moderniserad tullunion, och förslag om 
ekonomiskt stöd till landet kopplat till de migranter 
och flyktingar som landet hyser. 

TT-Reuters 

14 Fler dagliga 
dödsoffer i Bosnien än 
under kriget på 1990-
talet 
I Sarajevo skördar coronapandemin nu fler 
dagliga dödsoffer än 1990-talets förödande 
krig, då den bosniska huvudstaden belägrades 
under mer än tre år. 

Att så många dör i covid-19 i dag har delvis att 
göra med den politiska splittring som skrevs in 
i fredsavtalet 1995. 

Under Sarajevos belägring mellan 1992 och 1995 
dödades i genomsnitt tio personer varje dag av 
artillerield, bombningar och prickskyttar. Strax under 
hälften av offren var civila. 

I mars i år skördade pandemin nästan dubbelt så 
många dödsoffer jämfört med denna mörka period – 
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18,5 per dag, enligt officiella siffror som refereras av 
sajten Politico. 

Sett till antal avlidna per miljon invånare har Bosnien 
som land den fjärde högsta siffran i världen, efter 
Tjeckien, San Marino och Ungern. De senaste veckorna 
har dödligheten per capita i covid varit högre än i 
Brasilien, ett land som uppmärksammas för sina 
skenande pandemisiffror. I Sarajevo syns hemgjorda 
affischer med bilder på de döda överallt i centrum. 
Långa köer syns utanför begravningsentreprenörer, 
och de två sjukhus i Sarajevo som vårdar covidsjuka 
har sedan länge stoppat alla semestrar för sina 
anställda – samtidigt som pensionerade läkare och 
sjuksköterskor kallas tillbaka i tjänst. 

Och dessutom går vaccineringen mycket långsamt. 

Det fattiga Bosnien har inte köpt en enda dos vaccin, 
utan förlitar sig helt på donationer från exempelvis 
Ryssland, Turkiet, Serbien, privata företag och det 
internationella vaccinsamarbetet Covax. Så sent som i 

slutet av mars hade bara anställda i vårdsektorn 
erbjudits vaccin. 

Att Bosnien drabbas så hårt av pandemin har delvis att 
göra med landets komplicerade politiska struktur. Vid 
Daytonavtalet som 1995 gjorde slut på kriget beslöts 
att landet skulle delas in i två enheter baserat på 
etnicitet: en bosniakisk–kroatisk federation och en 
delrepublik med huvudsakligen serbisk befolkning, 
Republika Srpska. Federationen är dessutom indelad i 
delvis självstyrande kantoner. 

Följden är att det inte finns något centralt 
hälsodepartement som kan styra kampen mot viruset. 
Den snåriga byråkratin försinkar också 
vaccinationerna. 

– Vaccinproducenter vill prata med regeringar, säger 
professor Damir Marjanović vid Burchuniversitetet i 
Sarajevo till Politico. 
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– Men i vårt system kan kantonerna träda in om 
regeringen inte sköter sina uppgifter. Det har skapat en 
enorm förvirring. 

Dessutom göder Bosniens fragmenterade system 
korruption när småpåvar i olika kantoner slåss om 
knappa resurser. 

Srdjan Blagovcanin, ordförande i organisationen 
Transparency international i Bosnien, påpekar att den 
utbredda korruptionen också har följder för kampen 
mot coronaviruset. 

– Man märker att våra ledare har varit ute på en riktig 
köpfest på sistone. I ett läge där de har misslyckats 
med att skaffa vaccin och grundläggande medicinsk 
utrustning har de samtidigt passat på att köpa lyxbilar 
åt sig själva. 

Ingmar Nevéus 

14 Barnvagnar 
försenade efter stoppet 
vid Suezkanalen 
Barnvagnsmärket Bugaboo har fått fem till sex 
containrar försenade efter stoppet i 
Suezkanalen. Företaget räknar nu med att 
vagnar kommer ta slut bland vissa färger men 
inte få slut på vagnar totalt. 

– Eftersom det är just vissa färger som är 
försenade så kan det bli så att de som inte kan 
vänta de extra två eller tre veckorna kan få en 
annan färg, säger Bugaboos Nordenchef Daniel 
Lindén. 

Det stora containerfartyget Ever Given som orsakade 
trafikstockningen i Suezkanalen i slutet av mars hålls 
fortfarande kvar av egyptiska myndigheter tills man 
klarlagt vad som orsakade grundstötningen. Man vill 
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också att fartygets ägare ska betala en ekonomisk 
ersättning för kostnader och förluster som orsakats.  

I förra veckan uppgavs den summan till 8,5 miljarder 
kronor av den egyptiska kanalmyndighetens 
ordförande. Oräkneliga företag har drabbats av 
förseningar från trafikstockningen, däribland det 
exklusiva barnvagnsmärket Bugaboo. 

För Bugaboo ska det handla om 5-6 containrar fördelat 
på fem fartyg som fastnat bakom Ever Given. Ett av 
fartygen ska ha valt att segla runt Afrika i stället för 
genom Suezkanalen. Förseningarna spås bli två till tre 
veckor och i lasten finns både barnvagnar och 
barnvagnstillbehör. 

– Det är vissa färger som blir försenade men det är 
ingen risk för att vi kulle få helt slut på vagnar. De allra 
flesta kommer inte märka av förseningen heller 
eftersom våra kunder i regel beställer en barnvagn 
långt i förtid innan barnet kommer, säger Bugaboos 
Nordenchef Daniel Lindén. 

Att köpa barnvagn är ofta en lång process. När man väl 
vet att det är dags görs köpen på beställning och flera 
företag och butiker rekommenderar att man beställer 
sin vagn upp till tre månader i förtid. 

– Eftersom det är just vissa färger som är försenade så 
kan det bli så att de som inte kan vänta de extra två 
eller tre veckorna kan få en annan färg, säger Daniel 
Lindén. 

Överlag ska inte förseningarna göra någon 
jättepåverkan för företaget eller sortimentet förutom 
just för de som beställt en vagn i någon av de försenade 
färgerna och som inte kan vänta ett par veckor till. 

– De mest populära färgerna är alla ganska lika 
varandra. Det är olika gråa nyanser, svart eller 
mörkblå. Exakt hur vi löser problemet för dem som 
eventuellt inte kan få färgen de beställt får vi se, men 
de kommer inte att bli utan vagn i alla fall, säger Daniel 
Lindén. 

Markus Botsjö  markus.botsjo@dn.se 

347



14 Bitcoin i topp inför 
notering av kryptobörs 
Kryptovalutan bitcoin har lyft till nya rekordnivåer 
inför torsdagens notering av kryptobörsen Coinbase på 
Nasdaq-börsen i New York. Den mindre kryptovalutan 
ether hänger på uppåt. 

Kursen är nu för första gången uppe på drygt 63 000 
dollar. 

Kryptobörsen Coinbase väntas bli den största 
börsintroduktionen i USA sedan Facebook 2012, med 
ett börsvärde som beräknas hamna någonstans mellan 
70 miljarder och 100 miljarder dollar. 

TT-Reuters 
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

Sveriges Riksdag och dess  utskott, partier 
och ledamöter

Revidering har skett 19 februari 2021 bara  
beträffande utskottens arbetsuppgifter. 
Enligt brev från riksdagen:

" I bilagan i riksdagsordningen hittar du utskottens 
ansvarsområden, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/riksdagsordning-2014801_sfs-2014-801 

Vänliga hälsningar 
Marianne Moström 
Riksdagsinformation 
Kommunikationsavdelningen 
Riksdagsförvaltningen 

020-349 000 

riksdagsinformation@riksdagen.se 
www.riksdagen.se  "

 Sveriges riksdag

https://www.riksdagen.se

•Start
•Ledamöter & partier
•Utskotten & EU-nämnden
•Debatter & beslut
•Dokument & lagar
•Så funkar riksdagen
•Webb-tv 
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Riksdagens utskott (14 feb 2019  Från  omr40zp)

Klicka på länkarna

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

•
• Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
sammansatta-utrikes--och-forsvarsutskottet/
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   1. Konstitutionsutskottet ska bereda 
ärenden om

      a) lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga 
ämnen,

      b) lagstiftning om radio, television och film,
      c) yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
      d) press- och partistöd,
      e) Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisorn och 

riksrevisionsdirektören, skiljande av riksrevisorn respektive 
riksrevisionsdirektören från uppdraget, åtal mot riksrevisorn 
och riksrevisionsdirektören, Riksrevisionens årsredovisning 
och revision av Riksrevisionen,

      f) riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom 
Riksbanken,

      g) länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
      h) den kommunala självstyrelsen,
      i) medgivande från riksdagen att väcka talan mot en 

riksdagsledamot eller att ingripa i en ledamots personliga 
frihet, samt

      j) anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
konstitutionsutskottet/

   2. Finansutskottet ska bereda ärenden om
      a) penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
      b) kredit- och fondväsendet,
      c) det affärsmässiga försäkringsväsendet,
      d) Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör 

konstitutionsutskottets beredning,
      e) den kommunala ekonomin,
      f) statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision 

och rationalisering,
      g) statens egendom och upphandling i allmänhet,
      h) förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett 

visst ämnesområde,
      i) budgettekniska frågor, samt
      j) anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 
Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska 
unionen.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
finansutskottet/
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   3. Skatteutskottet ska bereda ärenden om
      a) skatteförfarandet,
      b) folkbokföring,
      c) exekutionsväsendet, samt
      d) anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
skatteutskottet/

   4. Justitieutskottet ska bereda ärenden om
      a) domstolarna,
      b) arrendenämnderna och hyresnämnderna,
      c) åklagarväsendet,
      d) polisväsendet,
      e) rättsmedicinen,
      f) kriminalvården,
      g) brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har 

nära samband med föreskrifter i dessa balkar, samt h) anslag 
inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
justitieutskottet/
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   5. Civilutskottet ska bereda ärenden om
      a) äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, jorda-, handels- och 

utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller har nära 
samband med föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena 
inte tillhör ett annat utskotts beredning,

      b) försäkringsavtalsrätt,
      c) associationsrätt,
      d) skadeståndsrätt,
      e) transporträtt,
      f) konkursrätt,
      g) konsumentpolitik,
      h) internationell privaträtt,
      i) lagstiftning av annat allmänt civilrättsligt slag,
      j) bostadsförsörjning och annan bostadspolitik,
      k) plan- och bygglagstiftningen samt andra frågor som har nära 

samband med denna,
      l) vattenrätt,
      m) expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet, samt
      n) anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/civilutskottet/
  

  6. Utrikesutskottet ska bereda ärenden om
      a) rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater 

och mellanfolkliga organisationer,
      b) internationellt utvecklingssamarbete,
      c) utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete, 

allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, 
samt

      d) anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 
Internationellt bistånd.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
utrikesutskottet/
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   7. Försvarsutskottet ska bereda ärenden 
om

      a) totalförsvar,
      b) samhällets räddningstjänst,
      c) åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
      d) kärnteknisk säkerhet och strålskydd,
      e) sjö- och kustövervakning, allt i den mån ärendena inte tillhör ett 

annat utskotts beredning, samt
      f) anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 

krisberedskap.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
forsvarsutskottet/

   8. Socialförsäkringsutskottet ska bereda 
ärenden om
      a) socialförsäkringsbalken och lagar som ersätter eller har nära 

samband med föreskrifter i denna, i den mån ärendena inte hör 
till ett annat utskotts beredningsområde,

      b) familjeförmåner,
      c) förmåner vid sjukdom och arbetsskada,
      d) förmåner vid ålderdom,
      e) förmåner till efterlevande,
      f) bostadsstöd,
      g) sjuklön,
      h) socialavgifter,
      i) migration,
      j) svenskt medborgarskap, samt
      k) anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk 

trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk 
trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
socialforsakringsutskottet/
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   9. Socialutskottet ska bereda ärenden om
      a) omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör 

ett annat utskotts beredning,
      b) omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning,
      c) åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
      d) alkoholpolitiska åtgärder,
      e) hälso- och sjukvård,
      f) sociala ärenden i övrigt, samt
      g) anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
socialutskottet/

   10. Kulturutskottet ska bereda ärenden om
      a) allmänna kultur- och bildningsändamål,
      b) kulturarv,
      c) folkbildning,
      d) ungdomsverksamhet,
      e) internationellt kulturellt samarbete,
      f) idrotts- och friluftsverksamhet,
      g) tillsyn och reglering av spelmarknaden,
      h) trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets 

beredning,
      i) radio och television i den mån de inte tillhör 

konstitutionsutskottets beredning, samt
      j) anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och 

fritid.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
kulturutskottet/
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   11. Utbildningsutskottet ska bereda 
ärenden om

      a) skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet,

      b) högre utbildning, forskning och rymdfrågor,
      c) studiestöd, samt
      d) anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning 

och universitetsforskning.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
utbildningsutskottet/

   12. Trafikutskottet ska bereda ärenden om
      a) vägar och vägtrafik,
      b) järnvägar och järnvägstrafik,
      c) hamnar och sjöfart,
      d) flygplatser och luftfart,
      e) post,
      f) elektroniska kommunikationer,
      g) it-politik, samt
      h) anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
trafikutskottet/ 
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   13. Miljö- och jordbruksutskottet ska 
bereda ärenden om

      a) jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
      b) vädertjänst,
      c) naturvård,
      d) miljövård i övrigt som inte tillhör ett annat utskotts beredning, 

samt
      e) anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård 

samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/miljo--och-
jordbruksutskottet/

   14. Näringsutskottet ska bereda ärenden 
om

      a) allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed 
sammanhängande forskningsfrågor,

      b) industri och hantverk,
      c) handel,
      d) immaterialrätt,
      e) energipolitik,
      f) regional utvecklingspolitik,
      g) statlig företagsamhet,
      h) pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet, samt
      i) anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi 

och 24 Näringsliv.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
naringsutskottet/
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   15. Arbetsmarknadsutskottet ska bereda
ärenden om 

      a) arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring,
      b) arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör 

lönebildning,
      c) integration,
      d) åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör ett 

annat utskotts beredning,
      e) jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte 

tillhör ett annat utskotts beredning, samt
      f) anslag inom utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Lag (2020:608).

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
arbetsmarknadsutskottet/ 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Ett utskott kan komma överens med ett eller flera andra utskott om att 
arbeta med en fråga tillsammans. Då bildas ett tillfälligt, så kallat 
sammansatt utskott. Ett exempel på ett sådant utskott som har bildats 
vid flera olika tillfällen är sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/sammansatta-
utrikes--och-forsvarsutskottet/
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EU-nämnden
Vilken linje ska ministrarna i regeringen driva i EU? I riksdagens EU-
nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern och 
övriga ministrar inför möten och beslut i olika sammansättningar av 
EU:s råd. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som 
till exempel utrikespolitik, jordbrukspolitik och polissamarbete.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/eu-namnden/

EU-nämnden (Ej reviderad) 
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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04 Ewa Stenberg: Så 
djup är Nyamko 
Sabunis samsyn med 
Jimmie Åkesson 
Liberalernas Nyamko Sabuni ser flera frågor 
där hennes parti och Sverigedemokraterna har 
liknande uppfattningar. 

Men skrapar man på ytan är sprickan mellan 
partierna milsvid. 

KOMMENTAR Svensk politik har förändrats sedan 
Liberalerna bytte sida. Numera förordar Nyamko 
Sabunis parti en borgerlig regering, som kan ”söka 
samsyn” med SD i vissa frågor. 

Hon har pekat på tre områden där SD och Liberalerna 
ligger nära varandra i sakpolitiken. De är nästan 
synonyma med Liberalernas huvudfrågor inför nästa 
val: integration, skola och klimat.  

Går man igenom de båda partiernas förslag i riksdagen 
och läser deras program och intervjuer med 
partiledarna hittar man flera likheter, men ännu mer 
som skiljer sig åt. 

1. Integration 
Nyamko Sabunis stora politiska projekt är att det inte 
ska finnas några utanförskapsområden i Sverige 2030. 
Här är möjligheterna att komma överens med 
Sverigedemokraterna begränsade.  

SD och L har liknande förslag mot hedersvåld. De vill 
också göra det lättare att utvisa utländska medborgare 
som begått brott och de kan vidare tänka sig en 
folkräkning för att komma till rätta med att människor 
är skriva på adresser där de inte bor.   

Men i grunden skiljer sig Liberalernas och 
Sverigedemokraternas integrationspolitik åt radikalt. -
Ordet integration nämns till exempel inte en enda gång 
i SD:s principprogram från 2019. 
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SD vill skära rejält i regeringens (och dess 
samarbetsparti Liberalernas) integrationsbudget. 
Medan Liberalerna ser integration som en ömsesidig 
process anser SD att det är en fråga om anpassning. 

SD vill förmå invandrare att frivilligt återvända till sina 
hemländer om de inte har anpassat sig. Det gäller 
också om de har permanent uppehållstillstånd. 

– Jag har inget problem med om det uppstår ett tryck 
på människor som inte har etablerat sig här, som inte 
är en del av Sverige, som lever segregerat i en förort, 
sade Jimmie Åkesson nyligen om sin 
återvändandepolitik i en DN-intervju. 

SD anser att asylinvandring är en social, ekonomisk 
och kulturell belastning. Liberalerna anser att 
invandring är en tillgång. De menar i sitt 
integrationsprogram att invandrare, oavsett om de flytt 
hit eller kommit av andra skäl, gjort Sverige rikare och 
ger landet stora möjligheter på en global marknad. 
”Det finns en oerhörd potential i att människor 
kommer till vårt land”, skriver partiet. 

2. Klimat 
Liberalerna och Sverigedemokraterna är bägge positiva 
till kärnkraft. De vill avskaffa målet om att Sveriges 
elförsörjning ska vara förnybar år 2040 och de vill 
tillåta nybyggnad av kärnkraft på flera platser i landet. 

I den frågan skulle de sannolikt kunna komma överens 
ganska enkelt. Men det tar lång tid att få nya 
fungerande kärnkraftverk på plats och klimatforskarna 
säger att det är bråttom att göra något.  

När det gäller klimatpolitiken i övrigt står L och SD 
mycket långt från varandra. SD har till skillnad från 
Nyamko Sabunis parti motsatt sig Sveriges klimatmål 
om nettonollutsläpp 2045 och SD var skeptiska till 
Parisavtalet liksom till FN:s klimatrapporter.  

Jimmie Åkesson har dragit paralleller mellan 
klimatpolitiken och migrationspolitiken och sagt att 
det på bägge områdena syns samma polarisering och 
kamp mellan ”en vänsterliberal sida och konservativa 
politiker med en nationalistisk utgångspunkt”. 
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3. Skola 
Skolpolitiken är inte lika ideologisk och konfliktfylld 
som Liberalernas andra hjärtefrågor. Det finns både 
likheter och skillnader mellan L och SD. 

Partierna vill förstatliga skolan och ge betyg från 
årskurs fyra. Men SD vill till skillnad från L inte ha 
hemspråksundervisning eller särskilda satsningar på 
skolor i utanförskapsområden. 

Åkessons parti är emot att minska segregationen 
genom att nyanlända elever i vissa fall ska kunna gå 
före i skolköer. L vill däremot ge kommuner möjlighet 
att kräva att alla skolor ska avsätta en del av sina 
platser till nyanlända.  

Hur lätt blir det att kompromissa, om Liberalerna 
skulle bli en del av samma regeringsunderlag som 
Sverigedemokraterna efter valet? 

Moderaterna och Kristdemokraterna har öppnat för 
någon form av budgetsamarbete med SD. Nyamko 
Sabuni har avvisat ett samarbete som liknar 

januariavtalet och sagt att hon inte är beredd att göra 
avkall på liberala kärnvärden. 

Frågan är vad som krävs för att få 
Sverigedemokraternas stöd. Jimmie Åkesson har pekat 
ut migration, integration, rättspolitik och energi som 
områden där hans part kräver stort inflytande. 

SD kan kanske lägga skolpolitiken åt sidan och 
energipolitiken kan de troligen kompromissa om. Men 
det är mycket svårt att se en liberal-nationalistisk 
kompromiss om integrationspolitiken framför sig, om 
det lilla partiet Liberalerna inte ska ge avkall på sin 
positiva syn på mångfald, öppenhet och invandring. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 
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05 Maria Schottenius: 
Tur att inte mamma 
lever och får se 
Liberalerna bryta med 
sin egen historia 
Många socialliberala kvinnor bar upp 
rösträttskampen och var med om att skapa det 
Sverige som under 1900-talet präglades av 
jämställdhet, jämlikhet och tolerans. Ellen Key, 
Elin Wägner och mamma hade inte gillat Libe-
ralernas öppning mot SD. 

Först Ellen Key, sedan Elin Wägner, Eva Moberg och 
alla de andra socialliberala kvinnorna; vilken tur att de 
slapp vara med om denna påsk. Mardrömmen att se att 
det parti som tongivande svenska rösträttskvinnor 
företrädde, hundra år senare väljer att göra sig 
beroende av ett nationalkonservativt block. Motsatsen 
till allt vad de kämpade för.  

Många av mina nära vänner har i det längsta röstat på 
Liberalerna, eftersom de i hela sitt liv varit 
socialliberaler. Men nu är det slut.  

Tanken att ge sin röst åt ett parti som måste stödja på 
sig ett auktoritärt högernationalistiskt parti är omöjlig. 
Ett parti vars partiledare dessutom hånar dem, kallar 
Liberalerna ”ett meningslöst parti” (Expressen 25/3) 
och iskallt kräver att få göra upp om framtidspolitiken. 

Jimmy Åkesson agerar som förväntat. Varför ska han 
bry sig om ett litet, internt stridande och till ruiner 
söndervittrat parti, som inte ser ut att klara 
riksdagsspärren?  

Förnedringsscenerna avlöser varandra. 

Jag tänker på min egen mamma. Första studenten i 
byn, utbildad folkskollärare, aktiv i Fredrika 
Bremerförbundet, en läsande och tänkande lärarinna. 
Alltid angelägen om att kvinnor skulle skaffa sig yrke 
och egen inkomst. De frågor som var kopplade till det 
socialliberala Folkpartiet, var hennes frågor. Skola, 
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utbildning, kultur, nordiskt och internationellt 
engagemang, jämlikhet, jämställdhet och fredsarbete.  

Men vart tog det hela vägen?  

Fredsfrågorna, som länge var stora för Folkpartiet, har 
krympt till ingenting. I stället vill Nyamko Sabuni ge 
mer pengar till försvaret och få Sverige in i Nato. 

Jämlikhet mellan könen, i hem och arbetsliv, som 
socialliberala svenska kvinnor så framgångsrikt 
kämpat för, ska detta nu förvaltas av Ebba, Ulf & 
Jimmy – vars partier historiskt sett stått fast vid 
konservativa könsroller?  

Och tankarna på miljö och hållbarhet, som drogs upp 
av Ellen Key och utvecklades av Elin Wägner, vad 
hände där? Den glödande missionen för kommande 
släkten har för Liberalernas del slutat med stenhård 
kamp för kärnkraft där kommande släkten får ta hand 
om det radioaktiva avfallet. Och partiledaren som 
jobbat som hållbarhetschef på ÅF har visat ett 

oproportionerligt intresse för specialfrågor för landets 
elföretag.  

Skolan har varit betydelsefull under Jan Björklunds 
styre, men Liberalerna kom inte att gå i vidare takt 
med lärarna, så det blev ändå inte helt lyckat.  

På punkt efter punkt har partiet övergivit det stolta 
socialliberala arvet för att ge plats åt det nyliberala 
marknadstänkandet. Och under tiden har man lyckats 
göra sig av med sina kärnväljare.  

Men medan Jimmy Åkesson i vällustig retorik trampar 
sönder det lilla av Liberalerna som finns kvar, driver 
med deras ”stor i orden men liten på jorden” sitter det 
en annan partiledare som med eftertryck kallar sig 
socialliberal och väntar med öppen famn.  

Annie Lööf har också blivit av med sina kärnväljare, 
men av andra skäl. Bönderna tog slut, eller åtminstone 
tunnades ut, så hon var tvungen att vända Centern mot 
nya väljargrupper. Den råa marknadskapitalismen 
känns inte angelägen numera när Centern och 
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Socialdemokraterna mittensamverkar, så 
”socialliberalismen” är det rätta ordet. Öppet mål för 
Annie Lööf när Nyamko Sabuni tvingar i väg alla som 
inte vill vara med och stödja Sverigedemokraternas 
politik.  

Jag är glad att inte mamma lever och behöver vara 
med om det här, men det finns anledning att resa en 
minnessten över de forna liberalerna, kvinnorna och 
männen, och vad de åstadkom i Sverige. 

Maria Schottenius maria.schottenius@dn.se 

06 ”Socialliberala 
värderingar finns i 
många andra partier” 
Liberalerna. Svar till Billy Höglund (30/3) som frågade 
sig vilka alternativ socialliberaler nu har: Successivt 
har Folkpartiet/Liberalerna skrämt bort traditionella 
socialliberala väljare. Men Barbro Westerholm jobbade 
vidare med humanistiska frågor. Jan Björklund tog 
initiativ för en skolpolitik och gav partiet plats i 
debatten. Liberalerna syntes och hade en ännu en 
socialliberal profil. 

Demonisering och inpräntandet av hat och skepsis mot 
vänstern har varit stark hos alla borgerliga partier, 
allra helst under allianstiden när nyliberalism och 
samsyn med Moderaterna prioriterades före 
särskiljande hjärtefrågor. 

L ligger för nära fyraprocentsspärren för att våga ta en 
riktig, intern debatt och riskera att mista de sista 
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socialliberalerna och därmed ramla ur riksdagen. 
Partirådets beslut att ge grönt ljus för samarbete med 
SD blev visar hur lite av de socialliberala grund-
värderingar som finns kvar. 

Socialliberala värderingar hittar man i dag hos 
Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet. Det beror på 
att gökungen marknads- och nyliberalism vuxit hos 
Folkpartiet/Liberalerna sedan 80-talet och knuffat ut 
socialliberala värderingar. 

Det gäller även i C, där nyliberalismen tyvärr nu verkar 
styra. Men Annie Lööf vill nog locka de missnöjda L-
liberaler som känner sig hemlösa. Gökungen har blivit 
ensam i boet. 

Jan Tage Danielsson, 70-plussare 

07 C-toppen lämnar 
sina uppdrag 
Centerns ekonomiskpolitiske talesperson Emil 
Källström lämnar alla sina politiska uppdrag 
till nästa mandatperiod. 

– Beslutet har vuxit fram under en längre tid 
och är ganska odramatiskt, säger han. 

– Jag har alltid haft inställningen att politik inte är och 
inte ska vara en heltidssysselsättning på livstid. Nu 
efter ett halvårs föräldraledighet har jag landat i att nu 
är rätt tid att göra skiftet till en annan karriär, säger 
Emil Källström som är 34 år. 

Källström han sagt till tidningen Nordsverige att han 
kommer att vara kvar som medlem, men att han ”inte 
kommer att ta ut en enda dag” av de två års 
inkomstgaranti han har rätt till. 

Emil Källström blev kommunfullmäktigeledamot i 
Örnsköldsvik 2006 och riksdagsledamot 2010. I 
riksdagen representerar han Centerpartiet i 
finansutskottet. 

Ossi Carp ossi.carp@dn.se 
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08 SD saknar lojalitet 
med M och KD 
Det är inte bara Moderaternas, Kristdemokraternas 
och Liberalernas syn på Sverigedemokraterna som 
håller på att ändras: Från att aldrig samarbeta eller 
samtala till att Ulf Kristersson (M) ser det som 
”självklart” att kunna ta stöd av Jimmie Åkesson (SD). 
Vidare Nyamko Sabunis (L) uttalande om att SD läser 
av samhällsproblemen på samma sätt som de 
borgerliga. 

Även SD:s syn på sig själva har svängt, vilket har skett 
lika snabbt som de andras. 2014 släppte SD igenom 
alliansbudgeten med orden ”Give’em hell”. Nu säger 
Åkesson i en intervju i Göteborgs-Posten att partiet vill 
ha ett skriftligt avtal, önskar inleda sakpolitiska 
förhandlingar före valet och förbereder sig på ett större 
politiskt inflytande än någonsin. 

Klart är att SD inte kommer att sälja sig billigt. Och 
som Arne Larsson, politikreporter på GP, skriver: ”M 

och KD gör just nu allt de kan för att SD ska trivas i 
deras sällskap”. 

Det senare är logiskt för partier som satsar allt på att 
vinna regeringsmakten med hjälp av SD. För som 
Åkesson säger har han och hans parti ”inga lojaliteter 
till borgerligheten” och L:s krumbukter om att SD ska 
stödja en budget utan att vara med på riktigt ger han 
ingenting för: ”Vi tänker inte komma in från sidan”. 

Sammantaget visar utsagorna i GP ovanligt tydligt att 
den som inbillar sig att det blir lätt att göra upp med 
SD efter nästa val har fel. Partiet är stort och kommer 
att kräva inflytande i proportion till sin storlek. 

Det räcker alltså inte att betona frågor där de tilltänkta 
samarbetspartierna tycker lika. De tuffa 
förhandlingarna kommer när M, KD och SD befinner 
sig en bra bit ifrån varandra. 

Det är då den som har låst sig vid ett visst 
regeringsunderlag plötsligt riskerar att stå inträngd i 
ett hörn. Särskilt när motparten saknar lojalitet till 
någonting annat än det egna projektet. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 
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08 ”Jag vägrar lägga 
mig platt för SD och 
lämnar därför L” 
Socialliberalism. Kära lilla parti! Du har varit min 
ledstjärna i alla år. 

Jag har varit och är fortfarande en sann socialliberal. 
Jag har haft förmånen att ha ett arbete som jag älskat: 
att jobba för att alla människor ska ha ett bra liv, 
oavsett var de bor och hur gamla de än är. Att värna 
alla människor lika värde är verkligen en socialliberal 
fråga. 

Jag hade också förmånen att under några år arbeta 
tillsammans med två sanna socialliberaler, Bengt 
Westerberg och Nils Hallerby. De hade förmågan att få 
svenskarna att se hela människan och rörde sig inte 
med politiska floskler. 

I Stockholms stad finns det en annan socialliberal, Jan 
Jönsson. Han gör ett ypperligt jobb som borgarråd. I 
övrigt är det tunnsått med socialliberaler. 

Kanske är de mer intresserade av att ha ett uppdrag 
med bra arvode, eller att ha politiken som vilket jobb 
som helst? Nu kanske jag är alltför elak, men jag 
saknar den sociala empatin och den genuina viljan att 
göra gott för andra. 

Jag vill ha både hjärta och hjärna i den liberala 
politiken. I dag är det varken det ena eller det andra. 
Jag vägrar att lägga mig platt för järnrörsbankande 
rasister och lämnar därför Liberalerna både som 
medlem och väljare. 

Inge-Britt Lundin, tidigare 
folkpartistisk ledamot i 
kommunfullmäktige i Stockholm 
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09 Stockholmsliberal 
lämnar politiska 
uppdrag efter partiets 
SD-besked 
Stockholmsliberalen Daniel Forslund vill inte 
längre företräda Liberalerna efter parti-
ledningens beslut om regeringsfrågan. Steg för 
steg kommer han nu att lämna sina uppdrag 
för partiet. 

– Det är inte bara en sakfråga som förändras, 
utan grunden för hela partiet, säger Daniel 
Forslund.  

Förra veckan vann partiledare Nyamko Sabunis linje 
på Liberalernas partiråd. Linjen innebär att 
Liberalerna ska verka för en borgerlig statsminister – 
även om detta kräver Sverigedemokraternas stöd.   

Ledande liberaler i både stad och region i Stockholm 
har varit starkt kritiska till att partiet ska samarbeta 
med SD. Flera liberaler runt om i landet har också, i 
protest mot beslutet, meddelat att de lämnar partiet.  

Nu har även Daniel Forslund, vice gruppledare för 
Liberalerna i Region Stockholm och ordförande i 
Stockholms regionstyrelses innovations- och 
utvecklingsutskott och ledamot av förbundsstyrelsen 
och förbundsledningen, beslutat sig för att lämna sina 
uppdrag.  

– Det känner jag att jag är skyldig mitt hjärta, min inre 
kompass och väljarna som valde mig på ett annat 
budskap, säger han till DN. 

Uppdragen i förbundsstyrelsen och förbundsledningen 
lämnar han redan under april månad. Han kliver också 
av som ordförande för nomineringskommittén som 
föreslår riksdagslistan i Stockholm. 

När det gäller uppdragen han är folkvald till kommer 
han däremot att sitta kvar mandatperioden ut. 
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Att samarbeta med Sverigedemokraterna skulle, enligt 
Daniel Forslund, innebära att Liberalerna gör ett 
avsteg från löftet om att aldrig legitimera extremism, 
främlingsfientlighet eller rasism. 

– Liberalerna har gått till val på att motverka varje 
tendens till extremism och hålla ytterkanterna borta.  

Han befarar att den nya linjen kommer att leda till ett 
politiskt klimat som är mer populistiskt och som går i 
en för Liberalerna felaktig riktning i flera sakpolitiska 
frågor.  

– Det gäller framför allt migrationspolitiken, men 
också kulturpolitiken, de fria medierna, sjukvården, 
områden där vi ser att vi har väsensskilda 
uppfattningar om vad som ska gälla. 

Daniel Forslund har slitits mellan viljan att stanna och 
kämpa för de värderingar och den politik han tror på – 
och att markera en utveckling han inte står bakom 
genom att lämna sina uppdrag. Att han nu väljer att 

lämna säger han främst handlar om att vara ärlig mot 
sig själv och mot väljarna. 

– Det blir svårt att säga att ”jag stödjer linjen på lokal, 
men inte nationell nivå”. Jag måste stå bakom partiets 
viktiga vägval om jag ska kunna stå i en valstuga och 
prata med väljare och med gott samvete säga ”sätt ett 
kryss för vår partiledare”.  

Daniel Forslund anser att det bästa för Liberalerna 
inför nästa val skulle ha varit att varken ge stöd åt en 
socialdemokratisk eller en moderat 
statsministerkandidat – utan att i stället gå fram som 
en mittenliberal lösning. Gärna tillsammans med 
Centerpartiet och Miljöpartiet. 

– En grönliberal mitt som kunde dra de båda politiska 
kanterna mot mitten – och inte så tydligt välja sida 
inför ett val.  

Om Daniel Forslund kommer att stanna som medlem i 
partiet efter nästa val beror på hur utvecklingen 
kommer att se ut, säger han. 
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– Skulle det gå ännu skarpare åt det här hållet, att man 
tappar den liberala kompass man har haft under 
många år, då kommer jag inte att kunna vara kvar som 
medlem. Men jag hoppas inte att det går så långt.  

Han berättar att han stött och varit aktiv i partiet i 20 
år och att det är med sorg han nu väljer att lämna sina 
uppdrag. 

Tror du att vi kommer att få se fler avhopp framöver? 

– Ja, tyvärr. Dels har vi fått siffror i förbundsledningen 
på att många har lämnat. Vi har fått många personliga 
kontakter från medlemmar som funderar över sin 
framtid. Många som varit aktiva lika länge som jag har 
redan lämnat, medan andra känner att de vill fajtas lite 
till.  

Enligt Daniel Forslund är det ytterligare två personer i 
fullmäktigegruppen som har avsagt sig sina uppdrag av 
samma skäl som han själv. Vilka dessa är vill han dock 
inte uppge och enligt Rasmus Jonlund, presschef för 

partiet i regionen, har man inte fått in några officiella 
avsägelser. 

– Det kan säkert se olika ut hur man tänker. Vi 
avkräver inga svar, men hoppas att alla vill fullfölja 
sina uppdrag, säger han. 

Att engagera sig i något annat politiskt parti framöver 
tror Daniel Forslund inte kommer att bli aktuellt. Han 
vet inte vad han ska göra efter mandatperiodens slut, 
men hoppas kunna fortsätta arbeta med innovation 
och digital utveckling inom sjukvården.  

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 
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10 Flera tunga avhopp i 
Centerpartiet – så kan 
Lööf starta om 
Annie Lööf har drabbats av massavhopp i 
Centerpartiet. Åtta tunga företrädare lämnar 
sina uppdrag – och flera är yngre. 

– Det är en sorg för partiet att de inte vill jobba 
ytterligare en mandatperiod, säger vice 
ordförande Anders W Jonsson som själv 
lämnar sin topposition. 

Så vilka ska då stå vid Lööfs sida i valrörelsen? 

Det första avhoppet kom från en av de mäktigaste 
personerna runt C-ledaren: Anders W Jonsson. Som 
förste vice ordförande har han tagit Lööfs plats när hon 
varit föräldraledig och som sjukvårdspolitisk 
talesperson har han synts flitigt under pandemin. I 
februari meddelade han att han inte vill kandidera till 
toppositionen inför höstens stämma. 

– Det har varit tio fantastiska år men det är en väldigt 
lång tid att sitta i den yttersta ledningen. Jag vill sluta 
medan jag fortfarande tycker att det är roligt, säger 
han. 

Hur det blir med riksdagen ska han ta ställning till i 
höst. 

Kort efteråt kom liknande besked från 
riksdagsledamöterna Emil Källström, Kristina Yngwe, 
Magnus Ek, Johanna Jönsson och Fredrik 
Christensson. De lämnar helt eller delvis. Alla är yngre 
än den genomsnittlige C-riksdagsledamoten på 45 år. 

– Det är en sorg för partiet att de inte vill jobba 
ytterligare en mandatperiod. Men jag har förståelse för 
att det finns annat i livet än att jobba heltid med 
politik, säger Anders W Jonsson. 

Att knappt ett tiotal profilerade företrädare väljer att 
minska sina uppdrag eller helt sluta har väckt oro 
internt. Det innebär personskiften både i den yttersta 
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ledningen, i riksdagsgruppen och på för partiet viktiga 
talesposter. 

Samtidigt är centerpartister på olika nivåer noga med 
att understryka att det inte rör sig om någon kris eller 
några politiska oenigheter. Förklaringarna skiftar 
beroende på vem man frågar: ett sug efter utbildning 
och karriär utanför politiken, en ovilja att bli en 
politisk broiler eller svårigheter att få ihop 
riksdagslivet med det privata. 

Redan när Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk 
talesperson, kom in i riksdagen 2014 bestämde hon sig 
för att inte stanna för länge. Pendlandet mellan 
riksdagshuset i Stockholm och hemmet utanför Ystad 
har frestat på. 

– Jag har också en gård hemma och en liten son som 
snart blir ett år. Det gör att sättet jag rest runt i landet 
på är svårt att upprätthålla på samma sätt, säger hon. 

Hennes kollega Magnus Ek har bara suttit en 
mandatperiod i riksdagen och har nu beslutat sig för 

att inte kandidera igen. Också han har ett lantbruk att 
ta hand om. 

– Det är vemodigt att lämna riksdagsuppdraget men 
det är rätt sak att göra, säger han. 

Går det inte att ha ett liv vid sidan av riksdagsarbetet? 

– Det är klart att det gör, jag är själv politikerunge. 
Men det kräver sin person och för mig är det rätt att 
skaffa mig en utbildning och komma närmare hem. 

Inte heller ungdomsförbundets ordförande Ida Alterå 
vill fortsätta efter två år. 

– Det har varit två väldigt intensiva år för oss i 
organisationen och jag känner att jag inte har den 
energi som krävs för valrörelsen, säger hon. 

Flera partiföreträdare DN talat med tycker att både 
Centerpartiet och riksdagen måste arbeta med att bli 
bättre på att både locka och behålla företrädare, att 
den politiska arbetsmiljön måste moderniseras. 
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– Många av oss som slutar har en gård och det gör att 
man har en stark förankring ute landet. Man behöver 
tänka på hur man kan dra lärdom av det förändrade 
arbetssättet på grund av corona för att underlätta. Jag 
tror det finns stor potential när det gäller digitala 
möten till exempel, säger Kristina Yngwe. 

Tillvaron som förtroendevald kan också vara tuff, 
menar Magnus Ek. 

– Det har ingenting med mitt beslut att göra men det 
är en jävligt hård ton ibland, särskilt mot kvinnor och 
personer med utländsk bakgrund, säger han. 

Partisekreterare Michael Arthursson medger att det 
säkert finns saker partiet borde ha gjort bättre. 

– Vi jobbar ständigt med att försöka stödja 
riksdagsledamöterna i det ganska svåra uppdrag som 
de har. Vi skulle säkert kunnat ge ett tydligare, mer 
individuellt anpassat stöd. 

Partiet arbetar just nu med att utveckla villkoren för 
sina förtroendevalda, det behövs mer mentorskap och 
coachning, tror Arthursson. 

Han har goda förhoppningar om att kunna locka 
tillbaka flera av dem som nu slutar om några år. 

– Är man ganska ung finns stora möjligheter att om 
några år komma tillbaka till ledande politiska uppdrag. 

I september har Annie Lööf varit partiledare i tio år. Så 
länge hon själv vill fortsätta verkar det inte finnas 
några hinder. I DN/Ipsos marsmätning nådde Centern 
sin högsta siffra sedan juni 2019, 9 procent, och hon är 
populär internt. Även om Centerpartiet aldrig 
drabbades av samma omfattande splittring som 
Liberalerna under hösten 2018 föregicks januariavtalet 
av intensiva diskussioner. Och snart väntar nästa 
prövning – valet 2022. 

Sista halvåret har debatten om olika 
regeringsalternativ åter förts i både partistyrelse, 
riksdagsgrupp och på distriktens stämmor. Och den 
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blev inte tystare efter Lööfs uttalande i Expressen 
nyligen, där hon öppnade för att sitta i en S-ledd 
regering. Något som enligt Svenska Dagbladet väckte 
starka reaktioner i partiet. 

De centerpartister DN talar med ger olika bilder, vissa 
menar att det inte var något nytt besked, andra att det 
väckte viss förvåning. 

– För ungdomsförbundet är det inte aktuellt att sitta i 
en S-ledd regering, vi tycker att partiet ska gå till val på 
vår politik, säger Ida Alterå. 

Det finns inga enhetliga svar på vilka konstellationer 
centerpartisterna kan tänka sig. Många drömmer 
fortfarande om att Alliansen ska återuppstå men det är 
ett regeringsalternativ som enligt DN/Ipsos hade minst 
stöd bland väljarna. 

– Vi samarbetar gärna med Moderaterna och vi 
samarbetar gärna med sossarna. Det är sakpolitiken 
som kommer att avgöra. Och vilket inflytande M och S 

vill ge ytterkantspartierna, säger en högt uppsatt 
centerpartist. 

Nu måste Annie Lööf börja bygga sitt nya lag, både 
inför och efter valet. I september väljer partistämman 
nytt presidie, partistyrelse och i november ska 
riksdagslistorna spikas. 

Några namn återkommer i samtal med centerpartister. 
Vissa mer kända än andra, som till exempel Rickard 
Nordin som har en för Centern viktig profilfråga i sin 
portfölj: klimat- och energi. Han tilldelades också en 
betydande roll som vikarie under partiets 
ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källströms 
föräldraledighet nyligen. Också Jonny Cato, 
riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson 
med bakgrund från kommunpolitiken, pekas ut 
internt. 

Utanför riksdagen vänds mångas blickar mot Fredrick 
Federleys ersättare i EU-parlamentet, Emma Wiesner, 
centerpolitiker från Västmanland och med en 
bakgrund i energibranschen. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 
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Fakta. De lämnar helt eller 
delvis sina uppdrag i 
partiet 
• Anders W Jonsson, förste vice ordförande, 
riksdagsledamot, gruppledare i riksdagen och 
sjukvårdspolitisk talesperson. Ledamot i 
Centerpartiets partistyrelse och verkställande utskott. 

• Emil Källström, riksdagsledamot, ledamot i 
partistyrelsen samt ekonomisk-politisk talesperson. 
Lämnar alla sina politiska uppdrag efter nästa 
mandatperiod. 

• Johanna Jönsson, talesperson för psykisk hälsa. 
Kandiderar inte till riksdagen och lämnar politiken 
helt. 

• Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson. Kandiderar 
inte till riksdagen igen. 

• Fredrik Christensson, riksdagsledamot och 
utbildningspolitisk talesperson. 

• Ida Alterå, ungdomsförbundets ordförande, ledamot i 
partistyrelsen. Kandiderar inte på nytt. 

• Kristina Yngwe, ledamot i partistyrelsen och 
verkställande utskottet samt landsbygdspolitisk 
talesperson. Vill inte kandidera till riksdagen. 

• Fredrick Federley, tidigare EU-parlamentariker och 
andre vice ordförande. Lämnade sina uppdrag i slutet 
av förra året. 

Fakta. De spås kunna ta 
plats i partistyrelse, 
presidie eller riksdagen 
• Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk 
talesperson. 

• Muharrem Demirok, kommunalråd Linköping. 

• Linda Modig, ledamot i partistyrelsen, 
riksdagsledamot och talesperson i konstitutionella 
frågor. 
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• Hannes Hervieu, tidigare pressekreterare för 
partiledaren Annie Lööf, ersättare i riksdagen som nu 
jobbar inom livsmedelsbranschen. 

• Daniel Bäckström, riksdagsledamot och 
försvarspolitisk talesperson. 

• Jonny Cato, riksdagsledamot och migrationspolitisk 
talesperson. 

• Martin Ådahl, riksdagsledamot och 
arbetsmarknadspolitisk talesperson. 

• Hanna Wagenius, tidigare CUF-ordförande. 

• Emma Wiesner, EU-parlamentariker. 

10 Ewa Stenberg: 
Något skaver i Centern 
– illavarslande 
avgångar 
Tre av Centerns bästa ministerämnen har på 
kort tid berättat att de lämnar toppolitiken. En 
fjärde har redan slutat. Det är illavarslande för 
ett parti som tar sikte på regeringsmakten. 

KOMMENTAR. DN:S 
POLITIKKOMMENTATOR Det har varit en brutal 
process att forma om det svenska politiska landskapet 
efter Sverigedemokraternas entré. Blocken har brustit, 
Moderaterna och Kristdemokraterna har under stora 
våndor kastat om kursen och Liberalerna nästan slitits 
itu. Men i ett borgerligt parti har harmonin härskat: 
Centerpartiet.  

Det var fortsatt god stämning och som vanligt 
fantastiskt fikabröd på de stora partimötena. 
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Ändå har det inte saknats dramatik. Centern gick till 
val för att avsätta Stefan Löfven (S) som statsminister, 
men det hela slutade med ett samarbetsavtal som lät 
honom behålla makten. Några få centerpolitiker 
protesterade, men Annie Lööf lyckades utan 
konvulsioner att ena partiet bakom sidbytet.  

Ändå var himlen inte molnfri. Centern är ett 
folkrörelseparti som plågats av medlemstapp och allt 
högre medelålder. 

Trots detta har partiet lyckats hittat unga 
riksdagsledamöter som fått viktiga positioner i 
riksdagen. 

De har gått från sina borgerliga nätverk till att 
förhandla med socialdemokrater och miljöpartister 
utan några synliga friktioner. 

Men kanske har det skavt ändå. Nu lämnar flera av 
framtidsnamnen, just när C håller på att mejsla fram 
ett manifest inför nästa val. Annie Lööfs parti vill enligt 
förslaget ingå i en regering efter 2022. 

Den kan se ut på flera sätt, men det mest realistiska 
utifrån partiets krav är en regering tillsammans med 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den utsikten 
lockade uppenbarligen inte tillräckligt mycket när 
unga, begåvade centerriksdagsledamöter som Emil 
Källström och Kristina Yngwe beslutade att inte 
kandidera för en ny mandatperiod. Bägge hade kunnat 
vara möjliga ministerkandidater efter valet 2022. 

Detsamma gäller förstås Anders W Jonsson, som avgår 
som partiets vice ordförande. En fjärde person som 
hade kunnat komma i fråga för att bli minister om han 
haft bättre omdöme är den tidigare andre vice 
ordföranden Fredrick Federley. Han lämnade politiken 
före jul, efter att det avslöjats att hans tidigare sambo 
var dömd för upprepade fall av våldtäkt mot barn.  

Fem unga riksdagsledamöter har meddelat att de inte 
kandiderar för en ny mandatperiod. Beskeden kommer 
nu när partiet inlett arbetet med att ta fram valsedlar 
till 2022. Processen är inte klar, fler kan komma att 
lämna riksdagen. 
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Ett avhopp som väcker frågor är riksdagsledamoten 
Magnus Ek, tidigare ordförande i Centerns 
ungdomsförbund. Han lämnar riksdagen efter bara en 
mandatperiod. Hans efterträdare som 
ungdomsförbundsordförande, Ida Alterå, lämnar 
samtidigt ordförandeposten efter två år. 

Det är svårt att skaka av sig intrycket att något skaver i 
partiet som i förslaget till nytt framtidsprogram 
beskriver sig som ”en optimistisk självständig politisk 
kraft”. 

Visst finns det ministerämnen kvar i riksdagsgruppen, 
som Martin Ådahl och Daniel Bäckström. Men det 
gröna partiet börjar få problem med återväxten. 

Det är svårt att få ljus och näring i skuggan av ett stort 
träd. Och väldigt mycket av Centerns budskap handlar 
om Annie Lööf. Så länge hon levererar goda 
opinionssiffror lär hon få fortsätta ta plats. 

Men skulle partiet hamna i en opinionskris börjar nog 
fler C-politiker söka sig till ljuset. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

10 Hallengren: 
Regeringen har gjort 
vad som krävs 
Socialminister Lena Hallengren (S) anser att 
regeringen genomfört de åtgärder som krävts 
för att hantera coronasmittan. 

– Det har aldrig i förväg funnits något facit. 
Samhället har agerat mot ett nytt virus, säger 
hon. 

Under en fem timmar lång utfrågning i riksdagens 
konstitutionsutskott på fredagen fick socialminister 
Lena Hallengren (S) redogöra för hur regeringen 
agerat för att hantera coronakrisen. Runt tio fråge-
ställningar stod på agendan, som besluten om 
besöksförbud på äldreboenden och hur regeringen 
hanterat den svenska coronastrategin. 

Enligt Lena Hallengren har regeringen fattat de beslut 
som den anser nödvändiga för att hålla nere 
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smittspridningen. Hon försvarade konsekvent 
regeringens agerande och anser att man utan dröjsmål 
försökt vidta de åtgärder som behövts. 

Regeringen har tidigare fått kritik från 
coronakommissionen för att smittan i så stor 
utsträckning tog sig in på landets äldreboenden. Under 
utfrågningen fick hon frågan om den svenska strategin 
har varit tillräcklig för att skydda äldre på 
äldreboenden och om ett nationellt besöksförbud inte 
borde ha införts tidigare som en försiktighetsåtgärd. 

– Den 10 mars avrådde Folkhälsomyndigheten från 
besök på särskilda boenden. Min bild är att många 
följde detta, säger Lena Hallengren. 

Enligt ministern införde regeringen ett nationellt 
besöksförbud ett par veckor senare eftersom det fanns 
juridiska oklarheter kring om kommunerna kunde 
införa ett förbud eller bara avråda från besök. Lena 
Hallengren menar att det inte hade gjort någon större 
skillnad att införa ett nationellt besöksförbud redan 

den 10 mars eftersom de flesta äldreboenden avrådde 
från besök från och med det datumet. 

– Ett nationellt besöksförbud hade inte gjort någon 
större skillnad eftersom det redan fanns en avrådan, 
säger Lena Hallengren och tillägger: 

– Det nationella besöksförbudet är på sätt och vis den 
mest ingripande åtgärden som har vidtagits under 
pandemin. 

Ett av KU:s granskningsärenden handlar om varför det 
tog så lång tid att komma igång med storskalig 
testning. Lena Hallengren framhåller att hon har 
förståelse för att det krävdes prioriteringar när 
smittspridningen drog igång på allvar. 

– Under våren fanns det inte kapacitet eller 
skyddsutrustning för att testa i den utsträckning som vi 
gör i dag, säger hon. 

Enligt Lena Hallengren beslutade regeringen i början 
av april förra året om en testmiljard och att det inte var 
pengar som var problemet. 
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– En miljard räcker till mycket, betydligt mer än vad 
man testade. Man kan inte testa med pengar, då skulle 
vi kunna köpa oss ur ganska mycket. 

Först när regeringen tecknade en överenskommelse 
med Sveriges kommuner och regioner, SKR, tog 
testningen fart. 

– Jag har frågat mig varför det dröjde så långe att få 
upp testvolymerna. En tidigare överenskommelse hade 
kanske kunnat snabba på processen, säger hon. 

Hallengren fick också frågan av KU:s ordförande Karin 
Enström (M) om regeringen fattat något formellt 
beslut om en nationell coronastrategi. 

– Nej, vi har ingen formellt beslutad strategi. Det här 
är en strategi som diskuterats i regeringen, säger Lena 
Hallengren och hänvisar till att flera andra länder ska 
ha gjort på samma sätt, till exempel Tyskland, 
Frankrike och Italien. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

FAKTA. KU 

Konstitutionsutskottet (KU) har till uppgift att granska 
om regeringen och ministrarna i sitt arbete följer lagar 
och regler. 

En gång om året har KU utfrågningar och 
granskningar utifrån anmälningar som inkommit 
under det senaste året. 

I år handlar många av ärendena om regeringens 
hantering av pandemin. 

Granskningarna brukar avslutas med att 
statsministern frågas ut i ett eller flera ärenden. I år 
sker det den 26 april. 

Årets granskning ska vara klar i början av juni. 

KU:s allvarligaste form av kritik brukar i dagligt tal 
kallas prickningar av statsråd. 

TT 
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10 Samarbete med SD 
inte aktuellt 
På riksplanet har Moderaterna och 
Kristdemokraterna öppnat för att förhandla 
med Sverigedemokraterna. I Region 
Stockholm är ett samarbete inte aktuellt, säger 
finansregionrådet Irene Svenonius (M) som 
hänvisar till samarbetet i den blågröna 
majoriteten som ett vägval. 

– Vi driver en politik som handlar om 
öppenhet och inkludering, säger Irene 
Svenonius.  

Inom rikspolitiken har det skett förflyttningar för att 
möjliggöra bildandet av en borgerlig regering efter 
valet 2022. Moderaterna tillsammans med 
Kristdemokraterna är öppna förhandla med 
Sverigedemokraterna för att uppnå målet, en möjlighet 
som Liberalernas partiledning nyligen anslutit sig till.  

Men ledningen i landets största region förhåller sig 
annorlunda. Finansregionrådet Irene Svenonius sitter i 
Moderaternas partistyrelse. Att partiet på riksplanet 
öppnat dörren mot SD förändrar ingenting för hennes 
del, säger Irene Svenonius.  

Irene Svenonius säger att hon är mycket nöjd med 
samarbetet i den blågröna fempartikoalitionen. Region 
Stockholm styrs sedan landstingsvalet 2018 av en 
majoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.  

– Det var ju ett vägval naturligtvis. Men för mig var det 
ett vägval redan vid mitt tillträde 2017, säger Irene 
Svenonius och berättar att hon redan i januari 2017 
fick frågan från just DN.  

– Jag sa det då att det inte var aktuellt och det är 
fortfarande inte aktuellt med ett samarbete med 
Sverigedemokraterna i Region Stockholm.  

Varför inte?  
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– Vi driver en politik som handlar om att vi tror på 
öppenhet och inkludering. Vi står upp för det, och med 
vår fempartikoalition så kan vi stå för det som alltid 
har varit Stockholms kärnvärden – öppenhet och frihet 
för människor, säger Irene Svenonius.  

Inom Liberalerna har partiledningens beslut att verka 
för en borgerlig regering även om det kräver stöd av 
Sverigedemokraterna, lett till avhopp och i Region 
Stockholm har partiets vice gruppledare Daniel 
Forslund meddelat att han lämnar sina politiska 
uppdrag, som DN berättat.  

Liberalernas gruppledare, sjukvårdsregionrådet, Anna 
Starbrink säger att hon kommer att fortsätta 
argumentera emot att partiet ska ha ett samarbete med 
Sverigedemokraterna även nationellt. Ett samarbete 
med SD i Region Stockholm är från Liberalernas sida 
”absolut inte” aktuellt, säger Starbrink.  

– Gång efter gång måste vi ta stora strider med SD i 
viktiga värderingsfrågor. I den liberala gruppen finns 

det inte ens i sinnevärden att vi skulle samarbeta, säger 
Anna Starbrink.  

Kristdemokraternas gruppledare 
vårdutvecklingsregionrådet Desirée Pethrus (KD) säger 
att hennes uppfattning är att det blågröna samarbetet 
fungerar väl.  

– Det är lite andra frågor i regionen med sjukvård och 
kommunikationer jämfört med på riksplanet där man 
kanske måste ingå överenskommelser för att bilda 
majoriteter. Men jag har väldigt svårt att se att vi i 
Region Stockholm skulle hamna i en koalition där vi 
skulle ha någon form av samarbete med 
Sverigedemokraterna. Vi har inte samma värdegrund, 
säger Desirée Pethrus.  

Det var efter valet 2018 som en politisk majoritet 
bildades genom en ohelig allians mellan de fyra 
borgerliga partierna och Miljöpartiet. Från 
Miljöpartiets sida var ett motiv att stänga ute 
Sverigedemokraterna från inflytande.  
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Miljöpartiets gruppledare regionrådet Tomas Eriksson 
skriver i ett sms att Miljöpartiet gick till val som ett 
”självständigt grönt parti med målet att få igenom så 
mycket politik som möjligt inom kollektivtrafiken, 
klimat och miljö samt psykisk hälsa”.  

– Vi har också som tydligt mål att hålla SD utanför 
inflytande i regionen. Den politiska riktningen gäller 
fortfarande, kommenterar Tomas Eriksson.  

Sverigedemokraternas gruppledare Gabriel Kroon 
lämnar en skriftlig kommentar:  

”Det är inte ett förvånande besked. Vi kan se att 
Moderaterna i Stockholm, både kring samarbete och 
sakpolitik, sätter Miljöpartiet före sina egna väljare. 
Det är beklagligt för stockholmarna att M lokalt 
frångår den konservativa linje som Kristersson 
försöker ge sken av nationellt.” 

Anna Gustafsson 

anna.gustafsson@dn.se 

14 SD vill ta fram 
handlingsplan med M 
och KD före valet 
Sverigedemokraterna vill ha en detaljerad 
handlingsplan för att ingå i ett 
regeringssamarbete efter nästa val. Planen ska 
omfatta alla centrala politikområden och vara 
mer långtgående än januariavtalet. 

– Det vore gynnsamt att komma överens före 
valet om vad som ska göras, säger SD-ledaren 
Jimmie Åkesson. 

Sverigedemokraterna tar nu ytterligare ett steg för att 
förbereda sig för att ingå i ett regeringssamarbete efter 
nästa val. SD vill tillsammans med Moderaterna och 
Kristdemokraterna ta fram en handlingsplan som ska 
vara styrande för en konservativ regering. 

386



– En sådan överenskommelse bör i princip utgöra en 
handlingsplan för alla centrala delar av regeringens 
politik, säger Jimmie Åkesson. 

Han framhåller att SD kommer att vara särskilt noga 
med att få med det han ser som partiets kärnfrågor: 
pensionerna, rätts- och kriminalpolitiken, migration 
och integration, ordning och reda i skolan. 

– Vår bedömning är att vi är överens med Moderaterna 
och Kristdemokraterna om riktningen i de här viktiga 
frågorna, säger Jimmie Åkesson. 

SD-ledaren vill inte se en handlingsplan som ett krav 
för ett regeringssamarbete men understryker att det 
skulle underlätta möjligheterna att bli överens med M 
och KD. 

– Det skulle sannolikt vara gynnsamt för ett samarbete 
att en sådan handlingsplan skulle vara mer omfattande 
och genomarbetad än januariavtalet, säger Jimmie 
Åkesson och tillägger att det är för tidigt att ställa 
några ultimativa krav i enskilda frågor. 

– Det är fel ände att börja i. Krav bygger på att det 
finns en motsättning. Det är klart att det finns olika 
intressen bland de partier som kan ingå i ett samarbete 
efter nästa val men det är dumt att börja där. 

SD:s utgångspunkt är att de partier som tillsammans 
röstar fram en statsministerkandidat bör gå in i ett 
samarbete på lika villkor, där inflytande fördelas 
utifrån varje partis storlek.  

– Det är en rimlig utgångspunkt. För att ett samarbete 
ska fungera måste alla känna att man får någonting 
tillbaka.  Då är det rimligt att ett litet parti inte kan 
ställa lika höga krav som ett stort parti, säger Jimmie 
Åkesson. 

Han har i dagsläget inga krav på att ingå i en regering. 

– Statsrådsposter har aldrig varit ett självändamål för 
oss. Det avgörande är politikens innehåll och 
inriktning, säger Jimmie Åkesson. 

Om det blir en regering utan SD-ministrar så är det 
enligt SD-ledaren särskilt angeläget att 
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regeringssamarbetet bygger på en tydlig politisk 
handlingsplan. 

Åkesson påpekar samtidigt att några regelrätta 
förhandlingar om regeringsfrågan inte har inletts med 
andra partier.  

– Det är alldeles för tidigt för det.  

Moderaterna och Kristdemokraterna är de partier som 
Jimmie Åkesson i första hand ser som allierade i ett 
framtida regeringssamarbete. DN har sökt KD:s 
partiledare Ebba Busch för en kommentar men partiets 
pressavdelning hänvisar till hennes Twitterkonto. 

”Noterar att inga ultimativa krav ställs i dag men en 
tung markering kring att Sveriges bästa måste vara det 
avgörande för ett maktskifte. Jag tycker det är en 
konstruktiv och klok hållning”, skriver Ebba Busch där. 

Moderaternas gruppledare Tobias Billström välkomnar 
att SD förtydligar sin syn på ett eventuellt framtida 
regeringssamarbete. 

”Vi tar fasta på de konstruktiva besked som gavs, om 
att Sverigedemokraterna vill byta ut Stefan Löfven och 
ha fokus på att lösa viktiga samhällsproblem. Det vore 
bra för Sverige. Det är också naturligt att de partier 
som utgör ett regeringsunderlag är överens om 
färdriktningen för samarbetet”, skriver han till DN. 

Tobias Billström, gruppledare i riksdagen (M). 

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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Statsrådsberedningen 
och statsministern 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152
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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

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven
Statsminister

Hans Dahlgren
EU-minister
Genvägar

Genvägar
• Globala målen och Agenda 2030
• Innovationsrådet
•

Aktuellt från Statsrådsberedningen 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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   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.

SW   2 Religiösa verksamheter o d. 

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

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

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
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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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Utrikesförhållanden, 
försvar och klimat 
hanteras av utrikes-
departementet, för-
svarsdeprtementet och 
miljödepartementet. 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152
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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
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

• Exportkreditnämnden (EKN) 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Folke Bernadotteakademin 
06 februari 2015 från 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.”

Ann Lindes områden
• Demokrati och mänskliga 

rättigheter 
• Folkrätt
• Utrikes- och säkerhetspolitik

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

”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

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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Försvars-
departementet
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges 
militära försvar och dess stödmyndigheter. 
Departementet planerar på strategisk nivå 
internationella insatser och säkerhetsfrämjande 
verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna 
att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Områden

Områden
• Försvar
• Militärt försvar

Om Försvarsdepartementet

Relaterad navigering
• Försvarsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer

• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Genomförandet av försvarsbeslutet - 

regeringens åtgärder på 
försvarsområdet

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Aktuellt från Försvarsdepartementet 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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.
Områden

Områden
• Miljö och klimat

Om Miljödepartementet

Relaterad navigering
• Miljödepartementets delar i statens 

budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Genvägar

Genvägar
• Aktuella regeländringar

Aktuellt från Miljödepartementet 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Miljödepartementet 6 februari 2021
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  

• 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  
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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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05 Nu myllrar det i 
stacken och sånglärkan 
drillar 
Sånglärkor som drillar och idoga myror med 
sitt slit i stacken så fort solen skiner. Nu är 
vårtecknen många för den som tar sig tid att 
titta, lukta och lyssna. 

Myrorna är redan vakna efter vintern, berättar Didrik 
Vanhoenacker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska 
riksmuseet. 

– Det är superhäftigt. De ligger precis som en stor 
klump när det är soligt och suger i sig solljuset så att de 
blir varma. Sedan går de ned i stacken igen och värmer 
upp den genom att ta med sig solljuset ned, säger han. 

Myrsamhällena är så fascinerande, tycker han. En 
myrdrottning kan bli mycket gammal, rekordet som 
uppmätts för vanliga svartmyrdrottningar är 28 år. 

– Men samhällena kan bli flera hundra år. 

Just nu är många myror på sockerjakt och går upp i 
träden för att mjölka sina bladlöss, berättar han. 

– Nu är det mest i barrträd, det finns bladlöss som äter 
barr. När lössen äter blir det ett överskott av socker 
som de bajsar ut. Det vill myrorna ha. Man kan se hur 
myrorna klappar på bladlössen med sina antenner, 
precis som att de mjölkar dem. 

Myrorna försvarar sina bladlöss mot angripare, det är 
precis som att de håller lössen som sina mjölkkor, 
berättar han. Den som tittar noga kan se hur det går 
som riktiga myr-motorvägar från träden till 
myrstacken. 

Det finns förstås myrsorter som man kanske inte är 
lika lycklig över att se. De stora hästmyrorna, till 
exempel. De är också vakna nu. 

– Hästmyrorna bygger bo i träd, men de kan också 
bygga i hus och förstöra. De gnager gångar. Då får man 
hålla koll så att man inte ser gnagmjöl vid huset. Men 
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bara för att man ser en enda hästmyra behöver man 
inte bli rädd, det betyder inte att de är på väg att 
angripa huset. 

Det är inte bara myrorna som vaknar nu. Fåglarna 
sjunger, och snart kommer vi kunna känna den fina 
doften av vitsippor. 

– Både blåsippor och tussilago blommar nu i Götaland 
och Svealand, säger Didrik Vanhoenacker. 

TT 

FAKTA. FÅGELSÅNG PÅ VÅREN 

Biologen Didrik Vanhoenaker ger tre tips för särskilt 
härlig fågelsång just nu: 

Öppna marker – sånglärkorna drillar för fullt Inne i 
skogen – bofinken har just kommit och sjunger 
vackert. 

På kvällen då det skymmer – trastarna sjunger, liksom 
rödhakarna. 

Källa: Naturhistoriska riksmuseet 

05 Alien: Detta 
har min hund lärt mig 
om pinnar 
Hur definierar man en bra pinne? Min hund och jag 
har olika uppfattningar om saken, men nu har han fått 
mig att se på pinnar på ett nytt sätt. 

Jag brukar utnyttja min dotter för att få upptäcka 
världen på nytt. Jag pekar ut mirakel i naturen och 
hoppas få dela hennes förtjusning över allt som växer 
och gror. 

”Ser du”, säger jag. ”Den där busken där borta är 
alldeles grå i dag, men i morgon kanske den skimrar i 
grönt.” Hon blir sällan imponerad. 

Därför har jag övergått till att dela naturupplevelser 
med hunden. Han saknar visserligen saker som vett 
och etikett men lider ingen brist på entusiasm och 
förtjusning över de små sakerna i världen. Som pinnar. 
Och spännande lukter. 
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Till exempel vill han varje kväll nosa på ett väldigt 
speciellt ställe i rabatten. Länge förstod jag inte varför. 
Men så en dag i skymningen satt det en hare just där. 
Troligen var hunden mer intresserad av harbajs än av 
hare men det spelar inte så stor roll. 

Det var ännu tydligare medan snön fortfarande låg 
kvar. Då gick det lätt att förutse vilka vägar han skulle 
välja om man spanade på spår och kissfläckar i snön. 
Ibland utnyttjade jag mitt övertag och tog en stor 
omväg för att undvika ett elskåp som såg extra mysigt 
inkissat ut. Den fördelen har jag inte nu. 

Så det är bara att ge sig hän, och försöka se vad han 
visar mig för nya saker i världen. Inte visste jag att en 
hög med torra löv kunde vara så intressant, till 
exempel. Eller jo. Jag visste nog det en gång i tiden. 
Men det var länge sedan. 

Inte heller visste jag hur man definierar en bra pinne. 
Det har jag lärt mig nu. Jag har också lärt mig att min 
och hundens definition på en bra pinne skiljer sig åt. 
För hundens del handlar det om att den ska vara 

tillräckligt lång för att det ska se ståtligt ut när man bär 
den i munnen. Den måste också vara lagom tjock så att 
man får ett fast grepp. Det tycks dessutom som att den 
perfekta pinnen måste ha en viss tyngd, lätta pinnar är 
ointressanta. 

Min definition på en bra pinne är betydligt kortare: En 
bra pinne är en pinne som inte skräpar allt för mycket 
på mattan när man har tagit med sig den in. Ännu har 
vi inte hittat en pinne som skänker lika mycket glädje 
åt oss båda, men letandet fortsätter. 

Elin Peters 

elin.peters@dn.se 

Inte visste jag att en hög 
med torra löv kunde vara 
så intressant. 
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05 ”Säkerhetspolitiken 
ligger fast – vi lämnar 
inte alliansfriheten” 
I den tid av osäkerheter vi lever i krävs det 
stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet i 
säkerhetspolitiken. Den militära 
alliansfriheten ger Sverige handlingsfrihet att i 
varje given situation agera på det sätt som bäst 
gagnar avspänning och en fredlig utveckling 
samt säkrar Sveriges självständighet i 
utrikespolitiken, skriver Ann Linde (S) och 
Peter Hultqvist (S). 

DN. DEBATT 210406 

Regeringens säkerhets- och försvarspolitik syftar till 
att skapa trygghet i Sverige och stabilitet och långsiktig 
fred i Europa och i vår omvärld. Vår politik ska vara 
tydlig och förutsägbar, värna den svenska 
suveräniteten och integriteten, hävda folkrätten, 

rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, stå 
upp för de demokratiska värdena och motverka 
auktoritära synsätt. Vi ska slå vakt om den europeiska 
säkerhetsordningen. 

Vi lever i en tid då våra vägval är mycket viktiga. De 
kan avgöra vårt eget och andras öde på både kort och 
lång sikt. Omvärlden har förändrats och vi ser mer av 
nationalism, tro på auktoritära system, splittring 
mellan nationer och inom nationer. Demokratiska 
värderingar ifrågasätts på ett sätt som vore främmande 
för bara ett antal år sedan. Detta är allvarliga 
utmaningar. 

En mycket viktig framtidsfråga är att skapa stabilitet 
och förutsägbarhet i samhällsutvecklingen. Såväl 
nationellt som internationellt är detta av avgörande 
betydelse. Att skapa trygghet som kontrast till ständig 
politisk turbulens är ett sätt att värna sammanhållning 
och motverka splittring som kan utnyttjas av 
auktoritära, extrema och populistiska krafter både 
inom och utom vårt lands gränser. 
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Att bygga förutsägbarhet innebär i praktiken att en väl 
genomarbetad politisk linje gäller över tid och inte 
rubbas av tvära kast. Det måste också finnas en 
förmåga att sätta in varje steg som tas i ett historiskt 
sammanhang liksom kunskaper om samspel och 
balans mellan olika stater. 

Inte minst mot bakgrund av det försämrade 
säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa är detta 
viktigt. Den ryska aggressionen mot Georgien 2008, 
annekteringen av Krim 2014 och konflikten i östra 
Ukraina har tydligt bevisat att Ryssland är berett att 
använda militärt våld och makt för att uppnå politiska 
mål. Agerandet är provokativt och strider mot 
folkrätten. Sedan vi kom i regeringsställning har vi 
varit konsekventa i vår kritik. Vi kommer inte att vika 
oss på den punkten. 

Med förankrade riksdagsbeslut i ryggen har regeringen 
utarbetat en resolut säkerhetspolitisk linje som är 
anpassad till dagens verklighet. Den innebär att: 

1 Vi är, genom diplomati, dialog och samverkan direkt 
med andra länder och inom ramen för FN, EU, OSSE, 
Nato och andra organisationer, beredda att bidra till 
att försöka lösa konflikter och minska spänningar. EU 
är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska 
arena. Öppenhet för samtal är inte detsamma som att 
inte vara tydlig med sina ståndpunkter och att stå fast 
vid folkrätten. Internationella problem kan aldrig nå 
en lösning om inte möjlighet till dialog föreligger. 
Sverige är också berett att ta ansvar genom att aktivt 
medverka i internationella insatser och civila 
stödprogram. Det bidrar till gemensam säkerhet. 

2 Vi har stärkt det civila försvaret och krisberedskapen. 

3 Vi har åter blivit en röst för icke-spridning och 
kärnvapennedrustning. 

4 Vi har valts till ordförande för OSSE och däri tagit 
ställning för det breda säkerhetsbegrepp som länkar 
samman säkerhet med mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer. 
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5 Den militära alliansfriheten utgör grunden för våra 
försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. 

6 Vi bygger försvarssamarbeten med länder i vårt 
närområde och med organisationer som Nato. Den 
transatlantiska länken till USA är avgörande för 
stabiliteten. Storbritanniens roll är viktig. Med vår 
närmaste samarbetspartner, Finland, har vi utvecklat 
gemensam operativ planering i fred, kris och konflikt. 
Genom att utveckla interoperabilitet, det vill säga 
förmågan att verka tillsammans, skapas en grund för 
gemensamt agerande även i krissituationer. 
Gemensamma övningar och informationsutbyte är här 
avgörande. 

Vi står nu inför en process där vi ska ta steg för 
koordinerad planering med Norge, Danmark, 
Storbritannien, USA och Nato. Men vi vill också 
understryka det rationella och effektiva i samarbetet 
inom ramen för den brittiskledda snabbinsatsstyrkan 
”Joint expeditionary force”. Dessa försvarspolitiska 
samarbeten är konfliktavhållande och har en direkt 
effekt för den säkerhetspolitiska tröskeln. 

7 Precis som övriga länder i vårt närområde ökar nu 
Sverige stegvis sin militära förmåga. Trovärdigheten i 
våra samarbeten blir större genom satsningen på 
nationellt försvar. Den 25-procentiga höjningen av 
försvarsanslaget 2015–2020 och den 40-procentiga 
höjningen 2021–2025 är inte bara en viktig signal 
inom Sverige, utan också till omvärlden om att vi 
verkligen förstår den förändring som skett. Vi måste 
vara beredda att ge vårt bidrag till den gemensamma 
säkerheten. 

Detta är en linje som med sina olika komponenter är 
framgångsrik, inte minst för dess stabilitet och 
förutsägbarhet. Genom att inte ändra den 
säkerhetspolitiska doktrin som styr svenskt agerande 
så skapas en tydlig förutsägbarhet om den svenska 
positionen. 

Länderna runt Östersjön och i Norden har olika 
ställning, men ingår ofrånkomligen i ett 
säkerhetspolitiskt sammanhang där varje lands 
historia och säkerhetspolitiska balanser är delar av en 
helhet. Såväl utvecklingen efter andra världskriget som 
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under det kalla kriget har påverkat detta. Ändras något 
i denna balans får det säkerhetspolitiska konsekvenser. 
Det är naivt att tro något annat. Sedan 2014 så har ett 
fungerande säkerhetsnätverk byggts i vårt närområde. 
Det är under ständig utveckling och kommer att stegvis 
fördjupas under kommande år. 

Att med en fungerande, respekterad, känd och 
förutsägbar svensk strategi i botten försöka driva fram 
en förändrad linje är för vår del inte aktuellt. 
Bevisbördan om vad som skulle bli bättre med en så 
kallad ”Natooption” ligger hos borgerligheten. 

Vår uppfattning är att detta från borgerligt håll inte 
egentligen handlar om en ”Natooption”, utan att 
dagens debatt bara utgör ett steg mot ett Nato-
medlemskap. Politiska äventyrligheter är inte ett bra 
sätt att hantera svåra och komplexa säkerhetspolitiska 
avgöranden. 

Vi vill också peka på orimligheten i argumentet om att 
Sverige bör gå med i Nato tillsammans med Finland. 
För det första är det inte upp till Sverige att tala om för 

Finland vad de ska göra. För det andra är det viktiga 
att i den svensk-finska relationen koncentrera sig på 
hur det konkreta innehållet i vårt samarbete ska 
fördjupas. Sådant arbete är både tröskelhöjande och 
förtroendeskapande. Den linje som vi nu arbetar med i 
förhållande till Finland bör ligga fast. 

I den tid av osäkerheter vi lever i krävs det stabilitet, 
långsiktighet och förutsägbarhet i säkerhetspolitiken. 
Den militära alliansfriheten ger Sverige handlingsfrihet 
att i varje given situation agera på det sätt som bäst 
gagnar avspänning och en fredlig utveckling samt 
säkrar Sveriges självständighet i utrikespolitiken. 

Därför ligger regeringens säkerhetspolitiska doktrin 
fast. Vi lämnar inte den militära alliansfriheten. 

Ann Linde (S), utrikesminister 

Peter Hultqvist (S), försvarsminister 
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06 ”Vi kommer 
troligtvis att behöva 
krympavåra 
ekonomier” 
I den tredje delen av DN:s serie ”Planeten och 
tillväxten” ger forskaren Julia Steinberger sitt 
svar på frågan om det går att förena en 
växande ekonomi med miljön och klimatet.  

– Vi kommer troligtvis behöva krympa våra 
ekonomier för att ha en planet att leva på, 
säger hon. 

Är det verkligen omöjligt att förena 
ekonomiska mål med klimatmålen? 

Trots sin bakgrund som fysiker fastnade professorn 
Julia Steinberger för frågeställningen redan för åtta år 
sedan, långt innan klimataktivisten Greta Thunberg 
kritiserade FN:s generalförsamling för att bara bry sig 

om ekonomisk tillväxt. Steinberger ville undersöka om 
sambandet mellan utsläpp och bnp gick att koppla isär. 
Det gick inte som planerat. 

– Jag försökte hitta en grön tillväxt, men jag gav upp. 
Den finns inte, säger hon på videolänk från sitt hem i 
Schweiz, där hon nu forskar om social ekologi och 
klimatekonomi vid Lausannes universitet. 

Därmed drar forskarna som intervjuas i den här serien 
olika slutsatser. John Hassler, professor i 
makroekonomi vid Stockholms universitet, kommer 
genom sina modeller fram till att det går att nå 
klimatmålen utan betydande negativa konsekvenser 
för ekonomin. Skillnaden ligger något förenklat i att 
Hasslers forskning bygger på prognoser om framtiden, 
medan Julia Steinberger utgår från historiska data. 
Men att kurvan över bnp och utsläpp följt varandra 
historiskt, betyder det nödvändigtvis att det kommer 
fortsätta i framtiden? Steinberger svarar blixtsnabbt: 

– Om du har 200 år av bevis bakom dig så, ja, det kan 
du. Du kan du absolut konstatera att det är sannolikt. 

416



Samtidigt finns exempel som talar emot hennes tes. 
Redan för fem år sedan rapporterade 
klimatnyhetssajten Carbon brief att 35 av världens 
länder lyckats kapa banden mellan tillväxt och utsläpp. 
Med på listan finns både rika länder som Sverige, 
Danmark och Finland och fattigare som Uzbekistan 
och Rumänien. Julia Steinberger kontrar med att listan 
blir kortare om man även räknar med konsumtion där 
utsläpp från produktion skett utomlands. I de fallen 
går det ändå inte tillräckligt snabbt, menar hon. 

En stor knäckfråga som delar forskarlägret är synen på 
ny teknik och hur mycket den kan bidra till att lösa 
klimatfrågan. Redan nu blir förnybar el allt mer 
tillgänglig, fordonsflottan elektrifieras och i framtiden 
väntas koldioxidinfångning kunna hjälpa världen i 
riktning mot utsläppsneutralitet. Ett sådant 
teknikskifte ingår även i FN:s klimatpanel IPCC:s 
prognoser, men Julia Steinberger (som själv varit 
medförfattare till en av IPCC:s rapporter) litar inte på 
att det ska ske. 

– När man befinner sig i en situation som är så här 
allvarlig så väntar man inte på magi. Man agerar i tid, 
särskilt eftersom alternativet är så enkelt. Allt vi 
behöver göra är ju att konsumera mindre! 

Julia Steinberger tillhör den skara som anser att 
ekonomisk tillväxt är roten till klimatproblemet och att 
lösningen därmed går ut på att minska den. Med 
utgångspunkten att ekonomin med nödvändighet 
måste krypa forskar hon istället på sambanden mellan 
utsläpp, resursförbrukning och mänskliga behov. 

– Jag har undersökt vilka resurser som krävs för att 
leva gott, istället för vilken ekonomi som krävs, säger 
hon. 

Hennes forskningsprojekt ”Att leva gott med 
begränsningar” visar enligt Julia Steinberger att hela -
jordens befolkning kan leva väl med bara hälften av 
den energi världen förbrukar i dag –s bara vi förändrar 
våra samhällen. Hon tar transportsystemet som 
exempel. Människor i västvärlden drivs till att göra val 
som slukar både energi och resurser för att kunna leva 
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bra, som att köpa en bil för att transportera sig. 
Grundproblemet hade kunnat lösas på ett mer 
resurseffektivt sätt, utan försämrad livskvalitet, menar 
hon. Men det kräver lösningar på samhällsnivå. 

– Alla vill tillfredsställa sina behov, men alla har inte 
tillgång till ett samhälle där de kan göra det på ett sätt 
som är bra för dem själva eller för klimatet. 

Sambandet mellan ekonomi och resursförbrukning 
gäller som hon ser det inte bara bnp. Det gäller också 
summan på bankkontot. I somras publicerade 
Steinberger en artikel i den vetenskapliga tidskriften 
Nature, där hon drar argumentet till sin spets och 
riktar en varning mot förmögenhet. Världens rikaste 
bidrar mest till resursförbrukning, inte bara genom 
hög konsumtion utan också genom investeringar och 
som pådrivare av konsumtionsnormer, skriver hon och 
forskarkollegorna i artikeln. Ändå tycker Steinberger 
inte att hennes forskning ska ses som politiskt 
motiverad. 

– För mig är det nästan tvärt om. Ju mer jag lär mig 
om var miljöproblemen kommer ifrån desto mer 
politiskt radikal har jag blivit. Nu är jag superradikal, 
men det har jag blivit genom att titta på data. För 
några år sedan hade jag säkert tyckt ”äsch, miljardärer, 
vem bryr sig”, men nu tycker jag att de borde beskattas 
så in i bängen. 

I den antitillväxtrörelse som Julia Steinberger själv 
menar att hon tillhör uppmanas länder att skydda sina 
ekonomier så att de inte behöver förlita sig på tillväxt. 
Det handlar enligt Steinberger om att rädda 
sysselsättning, pensionssystem och socialförsäkringar 
från att påverkas av att ekonomin går dåligt. Vi måste 
vara redo för att det måste ske, säger hon. Samtidigt 
har till exempel Japan, som många förmodligen skulle 
kategorisera som ett välfungerande land, inte haft 
tillväxt på över 20 år. Det motbevisar inte behovet av 
uppmaningen, tycker Steinberger. 

– Vi kräver att till exempel välfärdsstaten blir 
tillväxtbeständig, det vill säga att den fungerar utan 
tillväxt. Jag är inte säker på att Japan har uppnått det, 
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men de har absolut upprätthållit en stabil ekonomi 
utan kollaps. 

Vore det inte mer realistiskt att fokusera på lösningar 
för att undvika en potentiell klimatkatastrof och 
samtidigt kunna fortsätta leva som vi gör? Nej, det är 
inte tillräckligt, menar Steinberger.  

– Jag säger inte att det är meningslöst att vidta andra 
åtgärder, men vi måste vara realistiska, säger hon och 
fortsätter: 

– Till och med IPCC, som är ganska konservativt när 
det kommer till vetenskaplig konsensus, säger att vi 
måste förändra våra samhällen för att hantera det här. 
Om vi inte förändrar når vi inte hela vägen. 

När intervjutiden har nått sitt slut inflikar Steinberger 
att det finns en ytterligare aspekt som hon skulle vilja 
få med. Hon undrar vilka människor folk generellt 
syftar på när de säger att personer inte frivilligt vill 
göra avkall på sin livsstil. Det resonemanget, menar 

hon, utgår från att det finns något att ge upp. Och det i 
sin tur är en generationsfråga. 

– Senkapitalismen har gjort det väldigt svårt för unga 
människor, särskilt i USA och Storbritannien. De 
måste betala för utbildning, men de behöver utbilda sig 
för att få jobb. De blir skuldsatta, har inte råd att köpa 
något hus, har osäkra anställningar. Den stora 
majoriteten lever inte direkt något drömliv, och det är 
ett mönster över stora delar av världen. Vilka skäl har 
de att hålla fast vid ett gammalt system? 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

FAKTA: JULIA STEINBERGER 

Julia Steinberger är utbildad fysiker vid MIT, men 
riktade senare in sig på social ekologi och klimat-
ekonomi. 

Hon har varit medförfattare till en av FN:s 
klimatrapporter (IPCC) och är nu verksam som 
professor på universitetet i Lausanne, Schweiz. 
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Hennes forskning kretsar kring kopplingen mellan 
resursanvändning och socioekonomiska faktorer, hon 
försöker kort och gott ta reda på hur lite människor 
behöver för att ändå leva ett gott liv. 

06 ”Det som visat sig 
under krisen är 
förmågan att ha 
flexibilitet” 
Efter pandemiåret bygger regionen upp sina 
lager för att bättre stå emot en kris. Finans-
regionrådet Irene Svenonius (M) vill ha 
tillbaka beredskapslagren men ger inget 
besked om huruvida regionen behöver fler 
vårdplatser. 

– Det som visat sig är förmågan att skala upp 
vid behov, säger Irene Svenonius.  

Det krävs munskydd för att kliva in på 
vaccinationsmottagningen på Karolinska i Huddinge, 
dit DN kommit för att möta finansregionrådet. 
Sjukhuset har precis ställt om för att vaccinera 
riskpatienter, och hit kommer personer som fått hjärta, 
lungor och benmärg transplanterade. Att dessa 
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patienter nu får vaccin känns mycket meningsfullt, 
säger enhetschefen Anita Nieminen.  

DN får dock inte träffa någon ur patientgruppen på 
grund av infektionskänsligheten.  

– Allra känsligast är de benmärgstransplanterade. Det 
är dem vi skyddar mest, säger Anita Nieminen.  

De infektionskänsliga har fått vänta på vaccination. 
Region Stockholm prioriterade tidigt att vaccinera 
sjukvårdspersonalen som egentligen tillhör fas två. 
Sjukhusen fick även i uppdrag att vaccinera 
riskgrupper, men personal både på sjukhus och i 
kommunala verksamheter vaccinerades först och i stor 
omfattning, som DN:s granskning visat.  

Men det finns inget att anmärka på, enligt Irene 
Svenonius.  

– Folkhälsomyndigheten öppnade för att vaccinera 
sjukvårdspersonal i frontlinjen. Vi har följt 
Folkhälsomyndighetens rekommendation till punkt 

och pricka, säger Irene Svenonius, som försvarar 
beslutet.  

Hur ser du på risken att äldre fått sätta livet till för att 
de fått vänta på vaccin? Äldre löper störst risk att 
drabbas av svår sjukdom och avlida.  

– Vi vaccinerade äldre på särskilt boende väldigt fort. 
Sedan blev inte vaccinleveranserna i januari och 
februari vad vi förväntade oss. Om vi inte har 
sjukvårdspersonal, inom intensivvården och 
ambulanssjukvården så riskerar vi andra människors 
liv och hälsa. Vi gjorde bedömningen att vi verkligen -
behövde vaccinera vår personal för att kunna 
upprätthålla sjukvården, säger hon.  

Tretton månader har gått sedan covid-19-pandemin 
drabbade Stockholmsregionen. Det har varit ett tufft 
år, på alla plan, säger Irene Svenonius. Drygt 4 000 
personer i regionen har avlidit, den stora majoriteten 
över 70 år. Och regionen hamnade efter andra regioner 
i vaccination av de äldre.  
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Regionen har låtit beställa en oberoende utvärdering 
av hanteringen av pandemin av konsultfirman KPMG. 
Den första rapporten beskriver kronologiskt hur 
pandemin rullade in efter att ett första konstaterat 
gjordes den 27 februari. Finansregionrådet säger att 
hon vid jultid hörde talas om ett nytt virus som spreds 
från Kina. 

– Runt trettonhelgen sa någon från hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen att man börjat titta på detta. I 
början av februari gjorde jag ett besök på 
infektionsenheten här i Huddinge. Då hade 
förvaltningen övertygat mig om att det mycket väl 
kunde komma hit.  

I regionens långtidsutredning för sjukvården från 2019 
gjorde bedömningen att risken för en global och 
dramatisk pandemi var liten. Vilken betydelse hade det 
för regionens beredskap?  

– Just den rapporten hade nog inte blivit så spridd. 
Däremot hade vi liksom hela samhället krisberedskap 
för korta intensiva scenarior, inte en så här lång 

utdragen händelse som det här har blivit. Vi hade till 
exempel ett skyddslager i regionen, men i en 
pandemisituation var det absolut otillräckliga lager.  

Regionens lager av förbrukningsmaterial och 
utrustning för sjukvården räckte då i tre veckor – 
under normalförbrukning. I den akuta situationen 
startades egna initiativ till tillverkning av 
skyddsutrustning – visir och förkläden – bland annat 
på Södersjukhuset och på vetenskapsmuseet Tom Tits i 
Södertälje.  

Irene Svenonius lyfter att regionfullmäktige i maj 
beslutade om en större lagerhållning i regionen, för att 
ha en buffert på tre månader. Liknande buffert ska 
finnas för läkemedel.  

– Men i regionen måste vi också bestämma oss för hur 
vi tillsammans med andra regioner kan lösa frågan om 
beredskapslager som vi hjälps åt med. Det naturliga är 
att staten har huvudansvaret, men att regionerna har 
rotation och köper av staten, så att saker inte blir -
gamla.  
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Du vill att beredskapslagren ska byggas upp på nytt?  

– Ja, jag är lite gammaldags och har aldrig förstått 
varför de avskaffades. 

Frågan har utretts, och under torsdagen presenterade 
regeringens utredare förslag om hur sjukvårdens 
beredskap kan stärkas.  

Krisen har även satt fokus på frågan om tillgången på 
intensivvårdsplatser, där Sverige ligger i botten relativt 
befolkning inom EU och OECD. I Stockholm fanns 90 
intensivvårdsplatser till regionens 2,3 miljoner 
invånare, innan pandemin. I nuläget under den tredje 
vågen är 149 intensivvårdsplatser öppna.  

Är 90 intensivvårdsplatser tillräckligt i ett 
normalläge?  

– Vårdens professioner måste avgöra hur många vi 
behöver i normalläge. Men det som också har visat sig 
under krisen är förmågan att ha flexibilitet och skala 
upp vid behov.  

Irene Svenonius belyser snarare förmågan att kunna 
ställa om och få fram nya vårdplatser under en kris 
framför löften om fler vårdplatser i ett normalläge.  

– Jag är enormt imponerad av hur medarbetarna 
kavlade upp ärmarna. Jag är övertygad att om man 
släpper ansvar och befogenheter längst ut i 
organisationen, då händer det saker.  

Samtidigt är sjukvårdssystemet under hård press med 
personal som jobbar 12,5-timmarspass på 
akutsjukhusen. Den 23 mars beslutades att all 
planerad vård som kan vänta ställs in – för tredje 
gången – vilket bygger upp ett berg av uppskjuten 
vård.  

Är det ett hållbart sätt att bedriva sjukvård?  

– Det får vi analysera när vi ser påverkan av 
vaccinationerna. Gör vi bedömningarna att viruset 
kommer att finnas kvar som en säsongsbunden 
sjukdom som vi inte kan undvika, så måste det vara en 
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bas för analys för hur vi utformar hälso- och 
sjukvården och vilken kapacitet vi behöver.  

Det som beskrivs som den största krisen sedan andra 
världskriget har samtidigt resulterat i ett omdiskuterat 
och rekordartat överskott för Stockholmsregionen 
2020 – på 5,8 miljarder kronor. Regionen har en 
budgetomslutning på 108 miljarder och överskottet är 
enkelt uttryckt en effekt av riktade och generella 
statsbidrag som inte har använts.  

– Det hänger ihop med att 2020 var ett extraordinärt 
år, med extraordinära intäkter och att vi inte kunde 
utföra all vård som vi skulle ha utfört.  

Hade regionledningen kunnat disponera överskottet 
annorlunda och använda pengar verksamheten innan 
årets slut?  

– Om vi hade kunnat gasa så för att kunna utföra 
uppskjuten vård under hösten, så hade vi inte haft ett 
lika stort överskott. Men då kom det en andra våg. Och 

att skjuta ut pengarna på kortast möjliga tid i oktober 
vore direkt ansvarslöst.  

Den blågröna majoriteten avser nu att lägga 3,2 
miljarder av överskottet i en så kallad 
resultatutjämningsreserv, som innebär att pengarna 
kan användas för att täcka kommande underskott och 
minskade skatteintäkter. Pengarna ska användas klokt 
till sjukvård och kollektivtrafik, säger Irene Svenonius.  

– Man ska aldrig tänka att pengarna brinner i fickan.  

Anna Gustafsson 

anna.gustafsson@dn.se 

Fakta. Irene Svenonius 
Irene Svenonius är politiker i Moderaterna och 
finansregionråd i Region Stockholm. 

Hon har tidigare arbetat i Stockholms stadshus och 
mellan 2006 och 2014 hade Irene Svenonius posten 
som stadsdirektör. 
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Irene Svenonius tillträdde som finanslandstingsråd 
(kallas nu för finansregionråd) i januari 2017, då hon 
efterträdde Torbjörn Rosdahl (M) på posten. Hon 
riktade snabbt kritik mot landstingets upphandling av 
Nya Karolinska med OPS-avtal, som hon kallade en 
dålig affär för landsting. 

Irene Svenonius är även aktiv i kommunpolititiken i 
Täby. 

Moderaterna har styrt i Region Stockholm (tidigare 
Stockholms läns landsting) sedan 2006. 

Sedan valet 2018 utgörs den politiska majoriteten i 
regionen av Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. 

08 Stort nätverk med 
”militärt 
överintresserade” män 
avslöjat – flera har 
åtalats 
En reservofficer som också arbetat på det 
topphemliga FRA står inför rätta för brott mot 
rikets säkerhet. 

Han är en av 60 ”militärt överintresserade” 
män i ett slutet nätverk som nu steg för steg 
rullas upp av Säpo och tre åklagare. Två 
fängelsestraff har dömts ut och fler åtal är på 
väg. 

Reservofficeren hävdar att han inte avslöjat 
några hemligheter och rättssäkerheten 
ifrågasätts. 
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VÄSTERÅS. Reservofficeren som under 1980-talets 
ubåtsjakter tjänstgjorde i marinen och därefter i flera 
år arbetade med signalspaning vid Försvarets 
radioanstalt (FRA) står åtalad för att ha skadat 
Sveriges försvar. 

Det låter som inslag ur en agentroman. Hur är det 
möjligt? 

Reservofficeren som är i medelåldern är prydligt klädd 
i mörkblå kostym där han sitter bredvid sin advokat i 
rätten. Vi befinner oss i säkerhetssalen i Västmanlands 
tingsrätt i Västerås. Fönster saknas men inredningen 
går i ljust björkträ med stolar klädda i grönt tyg. 

På motsatt sida: kammaråklagare Mats Ljungqvist vid 
Riksenheten för säkerhetsmål. Han inleder 
rättegången med att läsa upp åtalspunkten: grov 
obehörig befattning med hemlig uppgift. 
Reservofficeren har röjt elva försvarsanläggningar 
mellan 2015 och 2018. Detta har enligt åtalet orsakat 
men, den juridiska termen för skada, för Sveriges 
försvar. 

– Gärningarna är att betrakta som grova eftersom de 
hemliga uppgifterna rört förhållanden av stor 
betydelse för rikets försvar, slår åklagaren fast. 

Försvarsadvokaten Amanda Hikes säger att den 
åtalade vidgår att han befordrat uppgifterna – men 
invänder att de inte var hemliga. 

– Uppgifterna har heller inte rört förhållanden av stor 
betydelse för rikets försvar, och den åtalade har inte 
haft något uppsåt, framhåller advokaten. 

Ord står mot ord. När huvudförhandlingen har pågått i 
exakt tre minuter så beslutar rätten med rådmannen 
David Viktorsson Harrby om stängda dörrar. 

Rättegången som hölls förra veckan är det tredje åtalet 
i en serie. De två första åtalen med samma 
brottsrubricering ledde förra året till två ettåriga 
fängelsestraff. Även en fjärde och femte person har 
åtalats och de väntar på sina rättegångar. 

Det hela började hösten 2017 med att Säkerhetspolisen 
(Säpo) slog till mot privatpersoner som på olika forum 
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på internet bytte information om militära 
anläggningar. 

Gemensamt för privatpersonerna var att de är så 
kallade MÖP:ar – militärt överintresserade personer. 
Flera av dem har på internetforumet Flashback 
diskuterat militära ting som bunkrar och telemaster. 

Säpo intresserade sig särskilt för en sajt som hette LS-
tornet som visade sig ha två slutna rum: White Room 
och Silver Room för särskilt inbjudna personer. 

– I samband med en husrannsakan hittar vi kopplingar 
till rummen och kan kartlägga vilka aktiviteter som 
förekom. De är medlemsforum där man blir inbjuden 
därför att du är särskilt insatt, eller har en bakgrund 
som militär eller har något annat att tillföra. Det 
handlar om 60 unika personer, kanske fler, berättar 
kammaråklagare Mats Ljungqvist för DN. 

Den åtalade reservofficeren är en av dem. Av Säpos 
förundersökning framgår att han var intresserad av var 
rikets politiska och militära ledning skulle uppehålla 

sig i krig. Det var i ett område som kallas för Zonen i 
närheten av Örebro med topphemliga installationer i 
bergrum byggda under det kalla kriget. Men här finns 
även anläggningar som är moderna och som används 
aktivt. 

Reservofficeren skrev 2015 att han ”vill förstå mer” av 
”Svea ansträngningar under det kalla kriget” när han 
sökte inträde i LS-tornets slutna rum, enligt förunder-
sökningen. Han säger i Säpos förhör att han trodde 
rummet var ”ett stensäkert ställe där ingen annan 
kommer in”. 

– Jag hade ett historiskt intresse och blev lurad in i det 
här. Men de som drev forumet visade sig vara 
intresserade av det moderna, berättar reservofficeren 
för DN dagen före sin rättegång. 

Han förklarar: 

– Jag har inte varit drivande, jag har varit en 
underordnad medlem som gjorde misstaget att lägga 
upp några informationer. 
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Ångrar du något? 

– Ja, jag var ju jättekorkad som var medlem i det 
forumet. Samtidigt hade jag uppfattningen att det inte 
var hemligt. Jag fick ju uppgifter från Lantmäteriet, 
svarar han. 

Det kan stämma. I början av 2000-talet avvecklade 
Sverige det mesta av totalförsvaret – inklusive 
hundratals civila och militära anläggningar. 
Privatpersoner kunde få ut tidigare hemliga handlingar 
och numera röjs områden med hemliga anläggningar 
av Försvarsmaktens kartor på nätet, vilket DN 
avslöjade förra året. 

– Jag skickade jag en förfrågan till Lantmäteriet om 
det gick att få uppgifter om militära fastigheter. Nästa 
dag kom det en Excel-fil med alla militära fastigheter i 
Sverige med kommun och fastighetsbeteckning. Då 
fick jag intrycket att deras positioner inte var så 
viktiga. Dessutom finns i dag mycket på nätet. 

Insåg du inte att det var aktiva anläggningar? 

– Jag vill inte kommentera det, svarar reservofficeren 
som åtalas för att ha spritt sådana uppgifter på 
forumet. 

Att någon steg för steg i god tro börjar dela med sig av 
uppgifter (se grafik) är inte ovanligt. Det är så 
underrättelseorganisationer arbetar. Professorn 
emeritus i underrättelseanalys Wilhelm Agrell påpekar 
att spionöversten Stig Wennerström (som i hemlighet 
var värvad av sovjetiska GRU) hade sina bästa källor 
bland kolleger som litade på honom. 

– Man kan förstå att Säpo reser ragg, ser något skumt i 
detta och utreder. De här forumen påminner om en 
rekryteringstrappa där en underrättelsetjänst spanar 
efter intressanta personer och sedan lockar ur dem 
uppgifter. För underrättelsetjänster är omedvetna 
uppgiftslämnare, ”agents in the dark” viktiga och ett 
effektivt sätt att arbeta, säger Wilhelm Agrell. 

Men några belägg för att de nu dömda eller åtalade 
personerna arbetat för någon främmande makt finns 
inte. 
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– Vi har lagt ner oerhört mycket tid på att gå igenom 
materialet. Ett stort arbete har varit att förstå varför? 
Kan det vara så att personer gjort det i syfte att gå 
främmande makt till handa? Men det finns ingenting 
hittills som styrker den bilden, säger åklagaren Mats 
Ljungqvist som åtalat i samtliga fem fall. 

– Utan det är en samling militärt överintresserade 
personer som är närmast besatta. De blir ännu mer 
besatta när de träffar andra och får bekräftelse. Det är 
medelålders män allihop. Det är en högst manlig 
företeelse, jag har inte stött på en enda kvinna i de här 
sammanhangen hittills. Jag är själv intresserad av 
militär historia, men här är det en samling män som 
har bestämt sig för att gå över gränsen, säger 
åklagaren. 

Att gå över gränsen innebär att åka ut och kartlägga, 
fotografera, sprida och sammanställa information om 
aktiva försvarsanläggningar, enligt åtalen. 

– Jag bedömer att det kommer att bli fler åtal. Vi är tre 
åklagare som arbetar med det här. Vi betraktar 

uppgifterna som röjda. Det vore nästan tjänstefel av 
vissa underrättelsetjänster att inte hitta eller ta sig in i 
de här forumen, säger Mats Ljungqvist. 

Under rättegången i Västerås fick åklagaren mothugg 
av försvarsadvokatens vittne: 

– Ryssarna vet väldigt mycket om det svenska 
försvaret, varenda betongkloss. Att det ligger en 
specifik anläggning på ett specifikt ställe kan knappast 
vara hemligt, säger Joakim von Braun som skrivit böc-
ker om Sovjets spionage och ryska specialförband och 
även arbetat åt Säpo. 

Men von Braun fick inte ta del av de elva anläggningar 
som reservofficeren röjt. Åklagarens vittne var FM053, 
en tjänsteman vid Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten (MUST) vars identitet och hela 
vittnesmål är hemligstämplat. 

Det är en ordning som reservofficerens 
försvarsadvokat Amanda Hikes kritiserar: 
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– Det är inte rättssäkert att försvarsadvokaten inte får 
ta del av all information som åklagaren har inför 
huvudförhandlingen. Och som försvarsadvokat har 
man inte möjlighet att åberopa egna vittnen som får ta 
del av det hemliga materialet, säger advokaten som 
tillägger: 

– Min klient har ju förmåga att bedöma att det här inte 
varit hemliga uppgifter. 

Mikael Holmström 

mikael.holmstrom@dn.se 

Fakta. De fem männen 
Åtalade för grov obehörig befattning med hemlig 
uppgift (19 kap. 8 § Brottsbalken). 

1. En 41 årig man från Göteborg döms till ett års 
fängelse för att ha fotograferat och hämtat information 
om 36 skyddsobjekt över hela landet. Domen fastställs 
i januari 2020 av hovrätten, Högsta domstolen vägrar 
prövningstillstånd. 

2. En 37-årig man i Skåne döms till åtta månaders 
fängelse för att ha lagrat information om 37 
försvarsanläggningar i sin dator. Hovrätten höjer i 
november 2020 straffet till ett års fängelse. 

3. Rättegång i Västmanland mot reservofficer åtalad 
för att på ett internetforum ha publicerat hemliga 
uppgifter om elva försvarsanläggningar. 

4. Rättegång ska hållas mot en 42-årig man i Närke, 
åtalad för att på internetforumet LS-tornets White 
Room gjort kartor med inprickade 
försvarsanläggningar. 

5. Rättegång ska hållas mot 42-årig man i Skåne åtalad 
för att ha spridit uppgifter om elva 
försvarsanläggningar. 

Onsdag 21 april 
meddelas dom av Västmanlands tingsrätt. 
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08 Efter DN:s 
granskning: Sveaskog 
lämnar kampanj 
DN avslöjade att statliga Sveaskog deltagit i en 
mångmiljonsatsning på reklam för ökat 
skogsbruk. 

Nu drar sig bolaget ur kampanjen. 

Anledningen: större fokus på biologisk 
mångfald och klimatanpassning, uppger vd Per 
Matses för DN. 

DN har i en granskande serie om skogsindustrin bland 
annat avslöjat att skogsbolag satsat över 150 miljoner 
kronor på lobbning och reklam med budskapet att 
skogsbruket ska öka för klimatets skull – ett budskap 
som är omtvistat.  

En av nyckelspelarna har varit det statliga skogsbolaget 
Sveaskog, som tillsammans med 

branschorganisationen Skogsindustrierna och 
Skogsägarnas Virkes AB äger och driver bolaget Svensk 
Skogskommunikation AB. 

Fram till 2019 har bolaget satsat 135 miljoner kronor 
på pr-kampanjer under namnet Svenska Skogen, med 
affischer i lokaltrafik, tidningsannonser och filmer där 
forskare beskriver att skogen bör brukas för klimatets 
skull. Alla skogsägare är med och finansierar 
kampanjen genom ett avdrag på 40 öre per kubikmeter 
vid virkesförsäljning. 

Sveaskog meddelar nu på sin hemsida att man beslutat 
att dra sig ur kampanjen Svenska Skogen. Det beskedet 
har bolaget även gett till Svensk Skogskommunikation 
AB, som man avser att lämna när gällande avtal 
upphör i juni 2022. 

DN beskrev i januari att samer och miljörörelse i 
Norrbotten protesterat mot bolagets avverkningar av 
gammal skog på renbetesmarker, och att skogsbolaget 
upprepat brutit mot regler inom miljöcertifieringen 
FSC. 
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Timmarna efter att artiklarna publicerats fick 
Sveaskogs vd sparken och anledningen till att man nu 
hoppar av pr-kampanjen grundar sig enligt 
pressmeddelandet i ”bolagets nya långsiktiga 
inriktning som har ett större fokus på biologisk 
mångfald och klimatanpassning tillsammans med ett 
fortsatt starkt fokus på leveransförmåga och ökad 
tillväxt i skogen”. 

I ett mejl svarar Sveaskogs nya vd Per Matses på frågor 
från DN. 

När fattades beslutet? 

”Bolagets vd meddelade Svensk skogskommunikation 
AB vår avsikt att säga upp avtalet i början av mars 
2020.” 

På vilket sätt innebär att lämna initiativet att Sveaskog 
får ”större fokus på biologisk mångfald och 
klimatanpassning”? 

”Beslutet grundar sig i bolagets nya långsiktiga 
inriktning som har ett större fokus på biologisk 

mångfald och klimatanpassning tillsammans med ett 
fortsatt starkt fokus på leveransförmåga och ökad 
tillväxt i skogen”, skriver Per Matses och fortsätter: 

”Sveaskog ser löpande över vilka samarbeten och 
åtaganden företaget innehar.” 

Vad var anledningen till att man gick in i initiativet 
från början? 

”Dåvarande ledning ansåg, 2016, att det fanns ett 
behov av en branschgemensam kommunikation om 
det svenska skogsbruket och skogens olika nyttor. Vår 
nya inriktning innebär att vi kommer att prioritera 
kommunikationsinsatser utifrån bolagets 
kärnverksamhet, skogsbruket. Efter en process under 
hösten har vi beslutat att lämna initiativet.” 

Lisa Röstlund 

lisa.rostlund@dn.se 

Sveaskog 

BAKGRUND. SVEASKOG OCH STRIDEN OM MILJÖN 
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November 2020. 29 samebyar går i en debattartikel i 
Aftonbladet ihop och vädjar om att Sveaskog måste 
stoppa sina avverkningar – annars är det slut med 
rennäringen. 

December 2020. DN besöker Norrbotten där samer, 
miljörörelsen och turismnäringen gått ihop i protest 
mot Sveaskogs avverkningar av gammal skog i 
renbetesmarker, och börjar ställa frågor till Sveaskog. 

18 januari. DN publicerar ett reportage från 
Norrbotten med stark kritik mot Sveaskog och en 
artikel om att Sveaskog upprepat brutit mot 
miljöcertifieringsregler, som ska garantera att skogen 
brukas hållbart. 

Eftermiddagen den 18 januari. Sveaskogs vd Hannele 
Arvonen får gå med omedelbar verkan. Enligt styrelsen 
är anledningen att man vill få bättre förutsättningar att 
fortsätta avverka mycket skog och samtidigt öka 
insatserna för biologisk mångfald. 

27 januari. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin 
(MP) pressas i riksdagen om Sveaskog. 

Februari. Det framkommer att Sveaskog avverkat skog 
där den skyddade fågelarten lavskrikan hade revir. 

8 mars. DN avslöjar att skogsnäringen satsat över 150 
miljoner kronor på lobbning och pr för att sprida 
budskap om att skogsbruket ska öka för klimatets 
skull. Sveaskog har en nyckelroll, som en av initiativ-
tagarna till att starta bolaget Svensk 
Skogskommunikation AB. DN 
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09 ”Kalhuggning en 
metod som missgynnar 
klimatet” 
Skogsägaren Ingemar Svens skriver i en insändare 
(25/3) att debatten om skogen varit ensidig, särskilt 
när det gäller kalhyggen. Men vi lever mitt i en 
klimatkris. Frågan om hur skogen ska skötas blir då 
större än om det växer kantareller i skogen eller ej. 

Jag är lekman och har ingen annan erfarenhet av 
skogen än dess betydelse för mitt och familjens 
friluftsliv – samt att följa med i debatten, inte minst 
Lisa Röstlunds fina reportageserie om skogen i DN. 

Om vi ska följa Parisavtalet och sträva efter högst 1,5 
graders uppvärmning är vår koldioxidbudget 
förbrukad inom tio år, om vår nuvarande utsläppstakt 
fortsätter. Tidsmarginalen för att vända 
klimatutvecklingen är alltså kort. Det brådskar! 

Ur klimatsynpunkt ser jag två huvudspår avseende 
skogsbruket. Det ena är att gammal skog binder stora 
mängder koldioxid inte bara i veden, utan även i 
marken. Det andra spåret är att den koldioxid som 
frigörs vid kalavverkning visserligen kommer att sugas 
upp av växande skog. Men det dröjer 50–150 år innan 
den skogen blir koldioxidneutral. 

Det bara är en mindre del av skogens timmer som 
används klimatneutralt i form av sågtimmer som 
tjänar som långvarig kolsänka. Denna konsekvens 
åsidosätts grovt av skogsbolagen vid kalhuggning i 
allmänhet och av naturskog i synnerhet, det senare 
inte minst för att den orörda skogen äger en större 
biologisk mångfald, men också är den största 
kolsänkan. 

De stora skogsägarna är värst. Statliga Sveaskog, 
Sveriges största skogsägare, tillämpar nästan 
uteslutande så kallat hyggesbruk, det vill säga 
totalavverkning. Samtidigt skryter Sveaskog i stort 
uppslagna annonser att bolaget ägnar sig åt 
naturvårdshänsyn och hållbarhet. 
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Skogsbolagen har blivit ett gott exempel på hur företag 
väver in ordet ”hållbarhet” i sin marknadsföring, fast 
det inte är något annat än en etikett för att ligga rätt i 
tiden. I själva verket döljer det något annat. Med en 
påkostad lobbyverksamhet förleder man inte bara 
allmänheten. 

Lisa Röstlund har i sin artikelserie bland annat 
intervjuat lantbruksminister Jennie Nilsson (S). 
Intervjun är skrämmande läsning. Den politiskt högst 
ansvariga visar sig dels anse att svenskt skogsbruk är 
hållbart, dels är hon okunnig om att det bara är en 
bråkdel av skogen som förädlas till virke. 

I Agenda 2030 har FN upprättat 17 mål för hållbar 
global utveckling. Regeringen torde ha en plikt att se 
till att dessa mål kan uppfyllas och borde genom 
Sveaskog föregå med gott exempel. 

Det finns i dag mängder av forskning som visar 
fördelarna med hyggesfritt skogsbruk utan att ägaren 
ställs på bar backe. Det är med andra ord inte svårt ens 
för en lekman att inse att kalavverkning inte hör 

hemma i ett modernt skogsbruk som ska slå vakt om 
både klimatet och den biologiska mångfalden. 

Mats Hultman, pensionär, Frösön 
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10  Expert: Gråzon om 
vad som är hemligt i 
försvaret 
Försvarsanläggningar som redovisades öppet 
för några år sedan kan i dag vara hemliga. 
Åtalen mot flera ”militärt överintresserade 
personer” väcker frågor om det skapas en 
gråzon där gränsen mellan lagligt och 
kriminellt blir oklar. 

h kunde vara öppet i går, kan vara hemligt i dag. Det 
skapar en stor osäkerhet om var gränsen går mellan 
icke-hemligt och hemligt, säger Wilhelm Agrell, 
professor emeritus i underrättelseanalys. 

Wilhelm Agrell har tagit del av DN:s avslöjande av hur 
60 militärt överintresserade personer (så kallade 
MÖP:ar) deltagit i slutna forum på nätet. Två av dem 
har dömts till ett års fängelse för grov obehörig 

befattning med hemlig uppgift. Ytterligare tre åtal har 
väckts och fler väntas. 

De misstänktas försvarslinje är att de är 
militärhistoriskt intresserade och har använt öppna 
uppgifter. Efter kalla krigets slut lades nämligen hela 
civilförsvaret ned och huvuddelen av det militära. 
Stora mängder tidigare hemliga handlingar lämnades 
ut av myndigheterna i början av 2000-talet. 

– Vital infrastruktur och försvarsobjekt skyddades 
inte, utan mycket av informationen lades ut öppet och 
digitaliserades. Sedan började man inse att de här 
sakerna var oerhört känsliga och aldrig borde ha lagts 
ut. Nu utsträcks sekretessen till att gälla mycket mer 
än tidigare, säger Wilhelm Agrell. 

– Den återtagna sekretessen tillkännages inte öppet 
och det skapar en väldig osäkerhet. Samtidigt är det 
behjärtansvärt att myndigheterna försöker skydda det 
som är skyddsvärt. Om man ska döma de här åtalade 
personerna, vad är rimligt? Det blir en gråzon av diffus 
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sekretess som kan innefatta mycket av offentligheten 
och det öppna samhället, säger Wilhelm Agrell. 

Han påpekar att lagstiftningen går tillbaka till andra 
världskriget. På affischer och tändsticksaskar spreds 
budskapet ”Spionen lägger pussel! Behåll din bit!”. 

– Det är systematiken som kriminaliseras och som 
man försöker komma åt och stävja. Uppstår den 
brottsliga gärningen vid datorn, eller i huvudet hos den 
som gör sammanställningen? Blir det brottsligt att 
tänka vissa tankar eller dra vissa slutsatser? Det för 
väldigt långt, säger Wilhelm Agrell. 

Den som lagt fram samtliga fem åtal är 
kammaråklagare Mats Ljungqvist vid Riksenheten för 
säkerhetsmål. Han medger att mycket information 
släpptes fri efter kalla kriget. Till exempel ritningarna 
till ett nedlagt mobiliseringsförråd. 

– Den lokalen innehåller i dag en helt annan, mycket 
hemlig och skyddsvärd verksamhet. Om ritningen 
kompletteras med en massa nya uppgifter som 

kartlägger aktiv verksamhet som bedrivs där nu så 
omfattas det av försvarssekretess, säger Mats 
Ljungqvist. 

Däremot tillbakavisar åklagaren talet om gråzoner som 
en missuppfattning. 

– Vi har inte någon gång åtalat för sammanställningar 
av två tre öppna uppgifter. Utan vi åtalar för 
sammanställningar av en öppen uppgift och nio 
hemliga. Jag måste som åklagare dessutom styrka att 
du förstått att det är hemligt. Därför är det är långt 
ifrån alla de som haft hemligt material som blir 
åtalade, säger Mats Ljungqvist. 

De åtalade har bland annat kartlagt anläggningar som 
legat på samma plats sedan 1950- eller 60-talen, och 
som de sökt upp och fotograferat. 

– Jag och Försvarsmakten menar att det blir farligt att 
man sammanställer och aggregerar uppgifter som till 
slut avslöjar funktionen hos de här anläggningarna och 
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hur de hänger ihop sinsemellan. Tillsammans blir det 
väldigt allvarliga uppgifter, säger Mats Ljungqvist. 

Men vilken egentlig skada, eller men som den juridiska 
termen lyder, som de åtalade orsakat är oklart. Men 
bedömningarna görs av Försvarsmakten och är 
hemliga. 

Sekretessen gör det svårt för utomstående att värdera 
skadorna. Hovrätten för västra Sverige konstaterade i 
en dom i juni att Försvarsmaktens menbedömning inte 
var tillräckligt konkret för att, som åklagaren begärt, 
döma till mer än ett års fängelse. 

Amanda Hikes är försvarsadvokat för den reservofficer 
som i förra veckan stod inför rätta i Västerås. 
Huvuddelen av rättegången skedde bakom stängda 
dörrar med yppandeförbud om vad som sades. 

– Försvarsmaktens vittne är hemligt. Vi får ta del av en 
mycket kort version av menbedömningen med väldigt 
begränsad information. Vi får veta att den personen 
har gjort en menbedömning och kommit till slutsatsen 

att det är ett betydande men för rikets säkerhet om 
uppgifterna skulle röjas. 

Vad den slutsatsen bygger på, det får ni inte reda på? 

– Nej, inte mer än så. Det blir lite smått överraskande 
under förhandlingen. Och det blir ju moment 22 när 
man inte får delge någon annan den informationen, 
svarar Amanda Hikes. 

Mikael Holmström 

mikael.holmstrom@dn.se 

FAKTA. DET SÄGER LAGEN 

De fem åtalen gäller brott mot rikets säkerhet enligt 19 
kap. 8 § Brottsbalken. 

5 § Den som, för att gå främmande makt tillhanda, 
obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer 
uppgift om försvarsverk, vapen, förråd, import, export, 
tillverkningssätt, underhandlingar, beslut eller något 
förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande 
makt kan medföra men för Sveriges säkerhet döms, 
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vare sig uppgiften är riktig eller inte, för spioneri till 
fängelse i högst sex år. 

7 § Den som, utan syfte att gå främmande makt 
tillhanda, begår gärning som avses i 5 § döms, om 
uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, för 
obehörig befattning med hemlig uppgift till böter eller 
fängelse i högst två år. 

8 § Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för 
grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas 
till fängelse i högst fyra år. 

10 ”Vi måste ändra vårt 
sätt att leva och 
konsumera” 
I DN:s serie ”Planeten och tillväxten” har 
forskare berättat om sin syn på frågan om 
tillväxt och högt satta klimatmål går att 
kombinera. Många läsare har hört av sig om 
serien av reportrarna Lovisa Ternby, Carl 
Johan von Seth och illustratören Jenny Alvén. 

Olof: Vill bara tacka för dagens artikel i DN. Julia har 
ju rätt. Vi måste ändra vårt sätt att leva och 
konsumera. 

Cecilia: Jag är rädd att ekonomer och andra som talar 
om stora förändringar, transformation på engelska, 
saknar en realistisk förankring om beslutsfattande – 
det som de tar upp rör politik, och relationen väljare, 
företag och riksdag. Jag skulle gärna se att DN 
intervjuade statsvetare. 
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Joakim: Finns det ingen som propagerar för ett 
mellanläge där tillväxten tar ett moratorium i några år 
tills vi säkrat teknologier för en hållbar tillväxt? 

Jonas: Tack för en bra artikel om John Hassler och hur 
man på ett riktigt sätt kan attackera klimatkrisen – och 
att vi kan göra det utan att gå tillbaka till stenåldern – 
genom att använda ekonomiska regleringar och 
därigenom förändra beteenden. 

Fredrik: Tycker det är viktigt att få ut olika perspektiv 
på frågan då alltför många artiklar belyser problemet 
ur samma utgångspunkt, och därmed inte tillför så 
mycket i ämnet. 

Anders: Historiskt ser vi många exempel på relativ 
”decoupling” – bilar blir bensinsnålare, led-lampor, 
effektivare kylskåp mm. Men effektivitetsvinsterna äts 
hela tiden upp av rekyleffekter – det blir pengar över 
då tekniken blir effektivare och dessa pengar används 
som regel för att efterfråga mer resurser, och ökad 
tillväxt (som orsakas främst av effektiviseringen/
produktivitetshöjningen. Denna fråga – ” absolut 

decoupling” – finns det ingen som har övertygande 
visat hur vi ska klara i en växande ekonomi.  

Ficre: Julias tankar är exempel på klassiska fel 
naturvetare gör när de ger sig in i ämnet ekonomi. (..) 
Julia Steinberger säger att det inte går att förena 
tillväxt och miljö samtidigt som när hon ska förklara 
hur samhället i stället bör göra säger: 
”Grundproblemet hade kunnat lösas på ett mer 
resurseffektivt sätt, utan försämrad livskvalitet,…” Men 
detta är ju tillväxt. (…) Det Julia säger är 
motsägelsefullt och visar på dålig kunskap i ämnet. 

Lotta: Borde inte frågan vara om ett ökat välstånd och 
miljö/klimatmål går ihop? Tillväxt har ju inget värde i 
sig. Historiskt, och fortfarande i många länder, är 
tillväxt och ökat välstånd samma sak. Men det är inte 
säkert så överallt i dag, och inte i framtiden, tror jag. 

Jesper: Läste just McAfee-artikeln. Väldigt intressant. 
Saknar en fråga i hela serien: Hur definierar de 
intervjuade forskarna välstånd? 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

Carl Johan von Seth carljohan.vonseth@dn.se 
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11 Klimatkrisen fick 
honom att svika sin 13-
åriga dotter 
Ingenstans på jorden är klimatkrisen mer 
synlig än i Bangladesh. 

Vattnet kommer från alla håll – och slår 
tusentals liv i spillror varje år. 

För Lutfor Morol gjorde klimatkatastrofen att 
han svek sin 13-åriga dotter. 

Lutfor Morol känner hur pulsen stiger när han tittar 
ner på den leriga marken framför sig. Solen är skymd 
av lätta moln, det blåser lätt. Mangroveskogen 
Sundarbans lyser som en grön vägg vid horisonten. 
Mellan skogens träd flyter vattenmassorna hela vägen 
till kusten, tre mil söderut. 

När Lutfor var ung växte gräs fram till skogen, man 
kunde se tusentals koryggar på fälten. Och 
risplantager, hundratals. 

Men nu har koryggarna ersatts av ett lapptäcke av 
dammar. De stigande havsnivåerna har fått saltvatten 
att tränga in i jordbruksmarken. Risplantorna blev 
märkligt röda innan de dog. Tusentals risodlare 
tvingades ge upp och börja ta jobb som daglönare. 
Lutfor var en av dem.  

Men en dag såg han hur en granne hade skapat en 
räkodling i den obrukbara marken – och blivit rik. 
Räkorna ville ha just det som riset inte tålde: bräckt 
vatten. Plötsligt verkade saltinträngningen föra något 
gott med sig.  

Lutfor och hans fru Mazida tog ett lån på 100 000 
tusen taka, motsvarande ungefär 10 000 kronor. De 
hyrde land från tre olika markägare. 

Nu ligger den första skörden vid Lutfors fötter, 
samlade i ett blått nät. 5,8 kg stora, fina, grå räkor. 
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– Det är nu det vänder, tänker han. 

Dottern Sharifa kan gå kvar i skolan. De kanske till och 
med kan köpa en till ko. 

Han tar räkorna i sitt blå nät och går mot marknaden. 

Medan han vandrar blir molnen fler. Det börjar blåsa, 
först svagt, sedan allt kraftigare. Snart har han svårt att 
gå upprätt. 

När han kommit halvvägs till marknaden hör han ett 
dånande ljud, högre än vindens tilltagande vrål. Det är 
som ljudet av ett flygplan, men mycket kraftigare. 

Han vänder sig om mot ljudets källa, blickar bort över 
fälten av räkodlingar, mot mangroveskogen. 

Det är då han ser vågen. 

Det finns förmodligen ingen plats på jorden där 
konsekvenserna av klimatkrisen redan syns så tydligt 
som i Bangladesh, där Himalayas smältande glaciärer 
letar sig ner genom jättefloderna Ganges och 

Brahmaputra, enas i Padma och fortsätter ut i 
Bengaliska vikens stigande hav.  

Landet har gjort en häpnadsväckande resa ekonomiskt 
– 25 miljoner bangladeshier har lyfts ur fattigdom de 
senaste 15 åren, enligt Världsbanken. 

Men nu hotas Bangladesh av vattenmassor från alla 
håll. Norrifrån bidrar de smältande glaciärerna till 
högre flöden i floderna. Söderifrån pressar sig det 
stigande havet allt längre in i deltat och tvingar 
floderna till nya områden, med katastrofal erosion och 
översvämningar som följd. Havet för också med sig 
salt, som förstör jordbruksmark och förgiftar 
dricksvatten. 

Även ovanifrån kommer allt mer vatten. Varmare luft 
kan innehålla mer vattenånga, något som gör att 
nederbörden ökar under regnperioden. Samtidigt blir 
vädret ilsknare och mer oförutsägbart. De så viktiga 
monsunregnen har tappat rytmen, med svåra effekter 
för risodlingen i landet. Cyklonerna sprider sig till nya 
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områden – och blir kraftfullare på grund av det 
varmare vattnet i Bengaliska viken. 

– Vi drabbas av allt i Bangladesh. Nu pratar alla om 
coronakrisen, men klimatförändringen stannar inte för 
det. Och vi är på väg åt helt fel håll. Om 
uppvärmningen går över 2 grader kommer det nästan 
bli omöjligt för oss att anpassa oss, säger professor 
Saleemul Huq, själv från Bangladesh och en av 
världens ledande forskare på klimatsårbarhet och 
anpassning.  

Bangladesh har visserligen alltid drabbats av 
väderkatastrofer, påpekar han. Men 
klimatförändringen gör att allt – cyklonerna, 
översvämningarna, regnen, erosionen, 
saltvatteninträngningen – får extra kraft.  

– Miljontals tvingas fly sina hem. De förlorar allt de 
har. Vi lyckas rädda liv, men vilka liv är det de räddas 
till?  

Under vår resa genom Bangladesh får vi svaret. Vi ser 
det i slumområden i huvudstaden Dhaka, där FN-
organet IOM beräknar att 70 procent av invånarna har 
migrerat på grund av klimatrelaterade faktorer, som 
cykloner, översvämningar, saltvatteninträngning eller 
erosion. Det motsvarar tre miljoner människor, bara i 
Dhaka. 

Vi ser det i området runt mangroveskogen 
Sundarbans, världens största, där miljontals 
människor numera dricker bräckt vatten – något som 
fått forskare att varna för en pågående hälsokris med 
högt blodtryck och hjärt- och kärsjukdomar.   

Vi ser det hos Lutfor Morol och hans familj.  

Och vi ser det i hans dotter.  

I Paris 2015 skrev världens ledare under ett löfte: att 
den globala uppvärmningen ska begränsas till högst 2 
grader och så nära 1,5 grader som möjligt till 
sekelskiftet.  
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Men världen är på väg att svika det löftet. Till 
sekelskiftet beräknas planeten vara över 3 grader 
varmare än före industrialiseringen. Redan nu är 
jorden 1,2 grader varmare. 

Det är som att två krafter ställs mot varandra i 
Bangladesh. Människans förmåga till anpassning och 
utveckling – och klimatförändringens stigande raseri. 

Och människan håller på att förlora.  

○ ○ ○ 

Lutfor Morol har bara en tanke i huvudet när han 
springer hemåt – att träffa sin familj en sista gång, 
innan han dör.  

När han kommer hem är vattnet redan i midjehöjd. 
Vinden skriker som ett monster i hans öron, den piskar 
vatten i hans ansikte.  

Så ser han sin fru Mazida Begam och deras två yngsta 
döttrar, Sharifa och Marufa, hopkrupna i det som är 
kvar av deras lerhydda. Barnen gråter.  

I panik samlar de ihop några få ägodelar och lite ris 
som tillagats samma morgon. De tar var sin dotter på 
ryggen och flyr. En granne har ett tvåvåningshus, byggt 
av tegel.  

När de kommer dit har hundratals bybor redan 
samlats. 

Först där sjunker allt in. Lutfor blir alldeles tom 
inombords, som om han vore ihålig.  

Allt de har byggt upp, alla deras djur, hela deras 
framtid, är på väg att sköljas bort. Han trotsar Mazidas 
protester och går ut i ovädret, ut i vattnet, för att 
försöka rädda – han vet inte vad, men något. 

Men vattnet är för starkt. Strömmen sliter honom med 
sig. 

Han får tag i ett dött träd. I timmar håller han sig fast 
där. Hustak kommer flygande som drakar i luften. Han 
ser döda djur flyta förbi. Han ser människor flyta 
förbi.  
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Han vet inte hur, men han lyckas ta sig tillbaka till 
tegelhuset. I tre dagar tar de skydd där.  

När allt är över är det enda som finns kvar av deras hus 
en pöl av lera. Räkfarmen, huset, boskapen, alla 
ägodelar, all mat – allt har svepts bort av cyklonen 
Aila. Hela regionens ekonomi är slagen i spillror. En 
miljon människor har blivit av med sina hus. Alla 
tillfälliga jobb har försvunnit. Lutfor och Mazida har 
inga pengar, inget hem, ingen framtid.  

Men en sak har de kvar: lånet till räkodlingen. Ett lån 
som måste betalas. 

Lutfor lånar en liten summa pengar för den 14 timmar 
långa bussfärden till huvudstaden Dhaka. Där finns det 
kanske jobb.  

Sharifa, 13 år gammal, tvingas sluta skolan. 

Hon gifts bort. 

○ ○ ○ 

På senare år har forskare och organisationer börjat 
varna för ett tragiskt mönster i samband med 
naturkatastroferna – antalet barnäktenskap skjuter i 
höjden. Studier har konstaterat samma sak i Indien, i 
Indonesien, i Malawi och i Bangladesh. När 
väderkatastrofer slår ut människors möjlighet till 
försörjning har de inte längre råd att försörja sina 
barn. Bland andra Unicef har börjat larma om hur 
arbete för att motverka barnäktenskap skjuts i sank av 
klimatkrisen. 

Samma sak gäller migrationen, som ökar snabbt i 
klimatförändringens spår. Ofta är det män som lämnar 
sina familjer i jakt på ny sysselsättning i städerna. 
Ibland tillfälligt – ibland permanent. 

I Bangladesh, ett land med 163 miljoner invånare på en 
yta lika stor som en tredjedel av Sverige, får 
klimatmigrationen en omfattning som är svår att ta in. 
Det senaste decenniet har i genomsnitt 700 000 
människor tvingats lämna sina hem, varje år, på grund 
av klimatrelaterade katastrofer. Det är mer än en 
människa i minuten. 
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Och den siffran gäller bara de som evakueras i 
samband med plötsliga katastrofer, som cykloner eller 
översvämningar. Parallellt med den migrationen, som 
kan kallas klimatflykt, sker också en långsammare 
migration – den som drivs av brist på framtid. Av 
jordbruksmark som förstörs av saltvatteninträngning 
eller av erosion som långsamt äter upp marken längs 
floderna. Varje år sväljs en yta lika stor som Manhattan 
av Bangladeshs floder.  

Klimatmigranterna samlas i hundratusental, rentav 
miljoner, i Bangladeshs städer. Till 2030 kan runt fyra 
miljoner människor i Bangladesh permanent tvingas 
lämna sina hem på grund av klimatförändringen, enligt 
beräkningar från Världsbanken. Till 2050 stiger siffran 
till 13 miljoner.  

Men, återigen, det sker redan nu. När cyklonen 
Amphan, den värsta som dragit in över Bangladesh på 
decennier, slog till i maj förra året – mitt under 
brinnande pandemi – hamnade en tredjedel av 
Bangladesh under vatten. Över 2,5 miljoner människor 
tvingades på flykt.  

Många av dem har kunnat återvända hem, men inte 
alla. På en smal flodbank mellan vattentäckta fält, nära 
den indiska gränsen, berättar 45-åriga Yunus Dhali om 
hur ”havet kom till hennes hem”. Nu bor Yunus Dhali i 
ett midjehögt tillfälligt skjul, fortfarande, tio månader 
efter cyklonen. I princip alla från byn har migrerat, 
berättar hon. Bara de som inte har någonstans att ta 
vägen blir kvar. 

70-årige Muhammed Taser Ali Sheikh berättar 
gråtande om hur han såg all sin boskap flyta i väg när 
Amphan fick en flodvåg att svepa in över hans hem.  

– Jag kommer aldrig att glömma det ljudet, säger han. 

I byn Kalabogi, där husen hänger på stockar ute i 
deltats vatten, har havet svalt nästan all mark. För 30 
år sedan syntes land åt alla håll här. Men bit för bit har 
havet ätit upp marken som byn ligger på. 

Tidigt förra året kapades den sista förbindelsen till 
fastlandet. Nu sträcker sig en kilometer vatten mellan 
den nya ön och resten av världen. I maj, när Amphan 
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slog till, blev ön delad i två – nu är den bara 
sammanlänkad av rangliga bambustänger där byborna 
balanserar.  

25-åriga Shabana Begum berättar hur hon flydde till 
skolan på ön, den enda tegelbyggnaden, tillsammans 
med sina två barn när Amphan kom. I en månad var de 
fast där. Dricksvattnet tog slut efter några dagar, 
därefter drack de bräckt vatten. 

När vi är där syns nästan inga män på ön – alla har 
migrerat, i jakt på jobb. Gravplatsen, där Shabana 
Begums föräldrar låg begravda, är också borta. 

Men kvinnorna och barnen är kvar. Deras största 
rädsla? En ny cyklon. 

Shabana Begum berättar att hon hörde talas om 
klimatförändringen första gången för ett par veckor 
sedan. Nu säger hon sig förstå varför vädret bara tycks 
bli värre och värre. Varför marken försvinner ner i 
floden. Och att det bara är en tidsfråga innan marken 
som hon levt hela sitt liv på är borta. 

– Men vi har ingenstans att ta vägen. Så vi stannar, 
säger hon. 

När jag frågar hur det känns att låta sina barn växa upp 
i den miljön, blir hon tyst. Sen säger hon: 

– Hur ska jag få dig att förstå hur det känns? 

○ ○ ○ 

För parlamentarikern Saber Chowdhury kommer 
orden lättare.  

– Vi lever i en mardröm som aldrig slutar, säger han. 

– Du räknar med att en mardröm tar slut när du 
vaknar. Men för oss är den konstant. 

Som ordförande för kommittén för miljö, skog och 
klimatförändringen har han det till synes omöjliga 
uppdraget att anpassa Bangladesh till en varmare 
värld. Han påpekar att Bangladesh ändå har lyckats 
väl, hittills.  
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Tusentals stormskydd har byggts runt om i landet. 
Avancerade varningssystem har utvecklats, med både 
tekniska hjälpmedel som varningar till mobiltelefoner 
– för dem som har det – och volontärer som åker runt i 
byar och varnar när en cyklon är på ingång. Längs 
kusterna varnas fiskare med ett särskilt flaggsystem. 
Tack vare detta har antalet dödsoffer i samband med 
de värsta cyklonerna i Bangladesh minskat dramatiskt. 
I cyklonen Bhola, som slog till mot Bangladesh i 
november 1970, dog runt 500 000 människor. Förra 
årets cyklon, Amphan, kostade 26 bangladeshier livet.  

Men stoltheten över den ekonomiska utvecklingen och 
över att ha minskat dödstalen i samband med cykloner 
överskuggas av oron för framtiden. I november 2019 
deklarerade Bangladesh, på hans initiativ och som 
första land i världen, planetär nödsituation.  

– Att rädda liv är ett första steg, det har vi tagit. Ett liv 
kan flyttas från en plats till en annan. Men hur ska vi 
rädda resten? 

Bangladeshs parlament räknar med att 20–25 procent 
av landet kan försvinna under vatten till sekelskiftet. 
Samtidigt som befolkningsmängden ökar. 

Ekvationen går inte ihop, menar Saber Chowdhury. 

– Vi försöker arbeta efter tanken att Bangladesh inte 
ska vara ett offer utan en vägvisare som visar världen 
hur man kan anpassa sig till ett varmare klimat. Om vi 
lyckas här, kan vi lära världen. Men det finns 
begränsningar i hur långt vi kan anpassa oss, säger 
han. 

Han får medhåll av klimatforskaren Saleemul Huq.  

– Våra städer är redan fulla av klimatmigranter. Att ta 
emot 5–10 miljoner till, som vissa prognoser säger… 
Det skulle vara omöjligt, säger han.  

Den lägre gränsen av global uppvärmning som världen 
har enats om i Parisavtalet, 1,5 grader till sekelskiftet, 
kan Bangladesh klara, menar de båda – även om det 
också skulle skapa mycket lidande. Den övre gränsen 
på 2 grader? Kanske. 
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Problemet är att världen är mycket långt ifrån att infria 
löftena från Paris. Inte ens Sverige är i dagsläget i linje 
med Parisavtalet – enligt en studie från Uppsala 
universitet från förra året måste Sverige fördubbla sina 
ambitioner för att följa överenskommelsen. Än värre 
ser det ut hos giganter som USA eller Kina, enligt 
organisationen Climate Action Tracker.  

Just nu, även om alla länder skulle följa sina egna 
klimatpolicyer – och det är ett stort ”om” – är världen 
på väg mot minst 3 graders uppvärmning, enligt de 
senaste beräkningarna från FN:s miljöprogram UNEP. 

– Och så har vi människor i rika länder som pratar om 
att det skulle vara rationellt att sikta på 3 graders 
uppvärmning… Det är människoliv vi pratar om. 
Ekosystem. Samhällen. Familjer. Jag kan inte förstå 
den cynismen, säger Saber Chowdhury. 

Vad är din uppmaning till omvärlden?  

– Det är enkelt – gör vad ni har lovat. Ni har skrivit 
under Parisavtalet. Nu måste ni leverera. 

○ ○ ○ 

Lutfor Morol sitter på platsen där det hände, på en blå 
plaststol på en bit mark som inte fanns, vid ett lerhus 
som inte fanns. Allt omkring oss dränktes av vågen, tre 
meter hög, som svepte som en tsunami över fält och 
hem. Mitt på den lilla gården finns en pump som bara 
pumpar upp bräckt vatten.  

Mazida börjat förbereda lunchen som sprider sitt os 
över den lilla gården.  

– Jag försöker alltid ta med mig frukt till barnbarnen 
när jag kommer hem, säger Lutfor. 

Numera kör han cykeltaxi, rickshaw, i Dhaka. Under 
flera månader i taget lämnar han sin familj. Han tar 
starka smärtstillande för att orka.  

En liten flicka kommer springande mot Lutfor. Hon 
heter Isha, är tre år gammal och existerar på grund av 
cyklonen. Hennes mamma, Sharifa, är inte här. Hon 
vill inte prata om det som har hänt, får vi veta. Det 
sociala stigmat är för starkt. 
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Lutfor lägger armarna om Isha. 

– Jag vet att det var fel beslut att gifta bort Sharifa, jag 
ångrar det. Men du måste förstå, vi klarade oss bra 
innan cyklonen. Vi hade det bra. Men den tog allt. Jag 
kände att jag inte hade något val. 

Vad drömmer du om nu? 

– Att mina barnbarn ska bli bra människor. Och att de 
ska få en utbildning och jobb. Men inte här, någon 
annanstans. Där det finns en framtid. 

Peter Alestig 

peter.alestig@dn.se 

FAKTA. BANGLADESH 

Fram till 1971 var Bangladesh en del av Pakistan men 
efter ett väpnat uppror blev landet självständigt. Sedan 
90-talet har landet varit en av världens snabbast 
växande ekonomier och 2015 uppnådde Bangladesh 
medelinkomststatus. 

I dag är Bangladesh en av världens största 
textilproducenter, men även jordbruket och 
fiskerinäringen, inte minst räkodling, är viktiga delar 
av ekonomin. 

Bangladesh är också ett av världens mest tätbefolkade 
länder, med 163 miljoner invånare (2020). 
Organisationen Germanwatch rankar Bangladesh som 
världens sjunde mest utsatta land för klimatrelaterade 
risker. Den internationella valutafonden IMF beräknar 
att naturkatastrofer har kostat 1,8 procent av landets 
bnp varje år sedan 90-talet. 

Källor: CIA World Fact Book, Germanwatch, 
Världsbanken, IMF. 
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12 Nu laddar kulturen 
våra skogar med sorg 
och skräck 
Från Ann Böttcher till Karl Ove Knausgård – 
ovanligt många konstnärer drar åt skogen just 
nu. Hur kommer det sig att träden har en så 
stark närvaro i samtidskulturen? 

I Karl Ove Knausgårds nya roman ”Morgonstjärnan” 
spelar skogen en avgörande roll. Den skildras som en 
ond plats, bortvänd från människorna. Granarna är 
”orörliga, nattmörka”. Plötsligt stiger ett ljud – ett 
lockrop? – ur skogen: ”Det lät som en blandning av en 
fågel och något annat, ödleaktigt.” En psykiskt sjuk 
man flyr in i skogen och möter ett monster. Det sker 
djävulska mord, naturligtvis i skogen. Och när den nya 
stjärnan som lyser så vasst stiger på himlen ser det ut 
som om träden brinner. Att gestalta skogen som en 
kuslig plats är typiskt för vår tid, menar journalisten 
och författaren Sven Olov Karlsson. 

– Skogen har alltid varit närvarande i konsten och 
litteraturen. Men de senaste åren har den börjat 
skildras på ett annorlunda sätt. Dels har det med 
miljöförstöringen och klimatförändringarna att göra. 
Men sedan har vi en annan slags skog – en skräckskog 
– som gör ett allt tydligare avtryck. 

Att ladda skogen med ruskigheter har vuxit sig starkare 
hos den moderna människan, eftersom det är en plats 
som många människor sällan eller aldrig besöker, 
menar Sven Olov Karlsson. 

– Skogen hade till nyligen en helt annan, alldeles 
självklar, plats i människors vardag. I det gamla 
bondesamhället hade skogen ungefär samma roll som 
mobiltelefonerna har i dag, det var ett sätt att dra sig 
undan. 

Vi hörs – förstås – per telefon. Sven Olov Karlsson bor 
i Bagarmossen men betraktar egentligen byn Nyhyttan 
i Västmanland som sitt hem. Där växte han upp, och 
där var han skogsägare fram till juli 2014, då allt brann 
ner. När den stickande röken skingrades hade 14 000 
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hektar skog förkolnat. Branden kallades för en 
naturkatastrof, men orsakades i själva verket av 
mänskliga krafter. Händelsen förändrade inte bara det 
faktiska landskapet, utan även Sven Olov Karlssons 
litterära geografi. 

– När vi körde i väg från den här skogsbranden, och 
utgick ifrån att hela byn skulle brinna ner bakom oss, 
så tänkte jag: Det här kommer jag skriva om. 

Branden blev mycket riktigt en katalysator för Sven 
Olov Karlssons ”skogsskrivande”, som han kallar det. 
Redan året efter publicerades novellsamlingen 
”Västmanland”. 2017 skrev han om det igen, i den 
Augustprisnominerade reportageboken ”Brandvakten”. 

– Det faller sig naturligt för många konstnärer att 
skildra det som man upplever som viktigt, och som 
man har nära. Det är nog förklaringen till att skogen är 
så närvarande i mina böcker, inte minst efter den här 
händelsen. 

”Nu är det slut på den naturligt växande skogen. Det är 
dags att tänka efter vad vi gör med den vilda resten”, 
skriver Kerstin Ekman i essäsamlingen ”Herrarna i 
skogen” från 2007. Citatet finns med i ett stridsrop för 
Sveriges naturskogar, som nyligen publicerades i 
Expressen. Appellen signerades av elva kulturarbetare, 
däribland Sven Olov Karlsson. Genom tiderna har 
konstnärer och författare lyckats förändra mycket, så 
varför inte nu, resonerar skogsskalden Karlsson. 

– Det pågår en stor omställning i världen och en hel 
del av rösterna som drivit på utvecklingen är inte 
forskare eller politiker, utan konstnärer och 
intellektuella. 

Vinterns stora skogsdebatt aktualiserades i januari 
genom DN:s seriegranskning av skogsindustrin. Ett 
par veckor efter den första publiceringen öppnade 
Bonniers Konsthall en retrospektiv med Ann Böttcher 
– och det såg nästan ut som en tanke. Utställningen 
kretsar kring hennes tjugoåriga arbete kring skogens, 
och framför allt granens, symboliska betydelse. 
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– Det brukar vara ganska dålig mobiltäckning här, 
men vi kan väl prova så ser vi? 

Ann Böttcher har efter ett arbetsintensivt fjolår flytt till 
det lantliga lugnet vid sommarstugan på ön Falster, 
söder om Köpenhamn. Den mesta av tiden tillbringar 
hon i den eftersatta trädgården. Som barn i 
småländska Bruzaholm var hon alltid ute i naturen. 
Trädgränsen gick tio meter från huset. Men när hon 
var sju år avverkades den gamla granskogen. 

– Jag minns att jag pratade med skogsarbetarna. 
Kunde de åtminstone spara mitt favoritträd? Men det 
gjorde de så klart inte. 

I utställningen på Bonniers konsthall får besökaren syn 
på hur granen tolkats genom konsthistorien. I verket 
”Den svenska serien”, en mäktig tidslinje över 
svenskarnas förhållande till granen, regnar 
konstreferenserna; från Marcus Larssons väderbitna 
barrträd till Carl Fredrik Hills svarta granar. Här ingår 
också några av Böttchers egna känsliga trädteckningar 
i blyerts. 

– Skogen i konsten handlar nästan alltid om 
människans natur. Träden är så tacksamma att spegla 
sig i. Det kan vara lättare att uttrycka svåra saker via 
omskrivningar, allegorier. 

Ann Böttcher brukar få beröm för sina granar, för att 
de är estetiskt fina. Det där kan framkalla en viss 
frustration, säger hon, eftersom de inte främst är 
skapade för att vara sköna att beskåda, utan för deras 
kulturhistoriska laddning. I utställningen finns till 
exempel så kallade Trauerfichte, gråtande granar. En 
art vars molokna uppenbarelse gjort den populär på 
kyrkogårdar. 

– De gråter, tänker jag, för att bördan har blivit för 
stor, eftersom alltför mycket har lagts på dem. De 
orkar inte bära tyngden. Då tänker jag framför allt på 
de tyska granarna jag tecknat. 

Under 1930- och 40-talet kidnappades granen av 
nazisterna, visar Ann Böttchers kronologi. För Adolf 
Hitler, som aldrig missade ett tillfälle att bli 
fotograferad i skogsmiljö, var granarna 
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identitetsbärande. De sågs som lika oförstörda som 
den ariska delen av det tyska folket. 

– Nazisternas natursvärmeri är ju känd men det var 
fascinerande att ta reda på hur djupt det gick, och hur 
bildligt de använde sig av skogen. Träden värderades 
högre än vad många människor gjorde, säger Ann 
Böttcher, som själv har tyskt påbrå. 

Filmskaparen Clara Bodén är en annan konstnär som 
hela tiden tycks utgå från skogen i sitt arbete. Hennes 
uttryck är mångbottnat. Hennes nya kortfilm ”Först 
här”, en poetisk reflektion över det växande avståndet 
mellan människan och skogen, visades på Göteborgs 
filmfestival i januari. 

– Min relation till skogen har formats av 
allemansrätten. En känsla av att skogen är som himlen 
eller stjärnorna, allas och ingens. Just nu tänker jag på 
de villkor som kommer med ett småskaligt 
skogsägande, eftersom det blivit aktuellt i mitt eget liv. 
Jag berörs även av det som är mina rötter, hur 
sågverksorter vid Norrlandskusten fått uppfinna sig 

själv på nytt, eller tyna bort, säger Clara Bodén som 
växte upp i Västernorrland men är bosatt i Jämtland. 

I ”Först här” ställer hon frågan: ”När skogen är mer en 
uppfattning, och inte en levd erfarenhet, vad lämnar 
det plats för?” Clara Bodén står bakom idén att 
storskaligt skogsbruk ska avkrävas storskaligt ansvar, 
men hennes tes är att det rådande skogsbruket bara är 
en konsekvens av samhällsutvecklingen. 

– Det som går att skönja i bruket av skogen ser ut så 
därför att vi har en global ekonomi. Och det är i första 
hand den ekonomin vi måste ifrågasätta hållbarheten i. 
Och hur vi själva kan förändra strukturerna. 

Clara Bodén räknar ”Först här” som en kusin till 
”Stamnätet” (2018), en film om naturresurser och 
kolonialism. Hon graviterar ofta mot spänningen 
mellan landsbygd och storstad. 

– Genom mina filmer vill jag öka möjligheten att förstå 
villkor som är knutna till den plats jag utgår från. 
Eftersom vi har centraliserat så mycket av 
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beslutsfattande och berättelsers perspektiv vill jag vara 
en röst för andra perspektiv, en annan vardag. Det är 
viktigt att förstå att skogen är en landsbygdspolitisk 
fråga. 

Tecknaren Kent Wisti gjorde en satirteckning i DN 
nyligen, som Clara Bodén fastnade för. 

– Det var en man i svart polokrage med texten: 
”Skogen är en ödesfråga för mig. Jag köper alltid 
doftljus som luktar tall och mossa! Min farfar var 
mycket i skogen.” Funny because it is true. 

Johan Kellman Larsson 

SKOG I KONSTEN JUST NU. 

Peter Magnussons dokumentärfilm ”Om skogen” 
handlar om Sveriges krympande naturskogar och det 
faktum att drygt 60 procent av det svenska 
skogslandskapet omvandlats till kalhyggen på bara 70 
år. 

Ingarö har fått en egen konstrunda – i skogen. 
Konstnären Florian Harbort har skapat en utställning i 
naturen, öppen för alla. 

Ann Böttchers retrospektiva utställning ”Verk 2000–
2020” på Bonniers Konsthall lägger stor vikt vid 
granens kulturhistoriska betydelse. Förlängdes nyligen 
och pågår till den 23 maj. 

Clara Bodéns kortfilm ”Först här” är en poetisk 
reflektion kring skogen som hade premiär på -
Göteborgs filmfestival och på den internationella 
filmfestivalen i Tromsø i januari. 

Henrik Bromanders nya roman ”Skymningstid” 
utspelar sig på 1970-talet och kretsar kring en 
paramilitär motståndsrörelse som – i en stuga långt 
ute i skogen – preppar inför en eventuell rysk invasion. 
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14 ”Osnyggt agerande 
av Carl Bildt” 
Två sidor av saken. Tidigare statsministern och 
utrikesministern Carl Bildts uttalande att 
Sveriges försvar under andra världskriget var 
starkare än våra nordiska grannländers väcker 
olika reaktioner i DN:s läsekrets. 

Carl Bildt inger respekt för sin erfarenhet och sitt 
kunnande inom utrikespolitiska frågor. Hans intellekt 
och skarpsinne har han ständigt visat prov på i 
debatter och andra sammanhang. 

Hur i all sin dar kunde Bildt göra ett sådant 
klavertramp att på minnesdagen av invasionen av 
Norge på Twitter hävda att Sverige var bättre militärt 
rustat och att ett svenskt motstånd vid en invasion 
skulle ha varit kraftfullt? 

Sverige agerade i själva verket inte alls. Vår hållning 
under andra världskriget är för evigt en skamfläck för 

vårt land, särskilt under de första åren när det gick bra 
för Tyskland. 

Det fanns en illa dold nazistvänlig inställning inom 
kungahus, adel och borgerlighet. Sverige har historiskt 
haft starka band med Tyskland. Till exempel infördes 
1859 tyska som första främmande språk på 
gymnasierna. 

Inget är väl så beskrivande om Sveriges attityd och 
inställning som i Hjalmar Hjorths och Sven Lides 
grammatikbok i tyska språket från 1937. I den 
ändrades exemplet ”Gott hat die Welt 
geschaffen” (”Gud har skapat världen”) till ”Der 
Führer hat der Ordnung geschaffen” (”Führern har 
skapat ordning”). Efter andra världskrigets slut 
ändrades meningen till ”Der Künstler hat ein 
Meisterwerk geschaffen” (”Konstnären har skapat ett 
mästerverk”). 

Från 1946 blev engelska första främmande språk i alla 
svenska skolor. Att Sverige inte blev invaderat beror 
helt enkelt på att det inte behövdes. 
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Vi försåg Tyskland med järnmalm för tillverkning i 
krigsindustrin. De transporterade sina soldater och 
krigsmaterial genom Sverige till Finland och på tåg-
stationerna serverades måltider till soldaterna. 

Min far, född 1910, bodde nära järnvägen. Han kunde 
höra tysktågen passera dygnet runt på väg mot 
Haparanda. På tillbakavägen forslades sårade soldater. 

Vi har inget att vara stolta över, till skillnad från Norge 
som höll emot i två månader och byggde upp en stark 
motståndsrörelse mot fienden. Det är inte snyggt att 
skryta att Sverige hade ett starkare försvar än vårt 
broderland. Det gör tvärtom saken värre, Carl Bildt! 

Britt-Inger Hedin, Boden 

14 ”Balansakt räddade 
tusentals norrmän” 
Carl Bildts reflektioner på Twitter över de 
skandinaviska ländernas militära beredskap i april 
1940 har väckt ilskna och ganska osmakliga reaktioner 
från annars välupplysta norrmän. Men Bildt har rätt i 
att Danmarks och Norges beredskap och 
försvarsförmåga var uppseendeväckande låg och att 
Sveriges förmåga att möta ett tyskt anfall kanske var 
något bättre. 

Även om Bildt gör sig skyldig till en obegripligt grumlig 
skönmålning av Sveriges beredskap är de norska 
reaktionerna märkligt aggressiva och fientliga. Sverige 
beskrivs som en självbelåten nation som svek 
norrmännen under kriget. 

Jag kan inte låta bli att tänka på många norrmäns 
ageranden detta pandemiår med bland annat 
mobbning av svenskar som misstänks sprida smitta i 
Norge. Vari bottnar denna norska aversion? 
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Det kanske är en balanserande tröst för ilskna 
norrmän om de får kunskap om hur vi i Sverige 
fortfarande i dag är djupt kritiska och upprörda över 
hur illa rustade vi var inför krigsutbrottet. Den svenska 
eftergiftspolitiken mot Nazityskland lämnar inga 
vackra sidor i boken om vår moderna historia. Men 
balansakten gjorde att vi undvek en katastrof och 
gjorde det möjligt för Sverige att hjälpa broderländer, 
inklusive att stödja norsk motståndskamp och rädda 
tusentals norrmän och danskar. 

Nu levande norska generationer borde äga kunskaper, 
som kan nyansera dagens norska inställning till 
Sverige. Att beskriva Sverige som svekfullt under kriget 
leder tanken till hur Norge skapade en alldeles egen 
landsförrädare, vars namn fortfarande används i hela 
världen som ett sätt att beskriva den värsta och 
skamligaste formen av svek mot sitt land. 

Norrmän bör analysera orsaken till sin aversion mot 
Sverige och svenskar. Välj sedan vilka ämnen som ni 
vill diskutera på ett förnuftigt och balanserat sätt. Då 

kan vi fortsätta på den sedan många år inslagna vägen 
av samarbete och tillit. 

Det kan vi komma att behöva den dag då vi står inför 
nya gemensamma utmaningar med tanke på 
säkerhetsläget och dess utveckling i vår omvärld. 

Bo Karlberg, född i april 1940 i Skåne 
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Justitiedepartementet 
ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland 
annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, 
kriminalvården samt för migrations- och 
asylfrågor och krisberedskap. 
Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen 
inom områdena statsrätt och allmän 
förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt 
samt migrations- och asylrätt.
Områden

Områden
• Bekämpning av terrorism
• Civilt försvar
• Familjerätt
• Grundlagar och integritet
• Krisberedskap
• Migration och asyl
• Rättsväsendet

Om Justitiedepartementet

Relaterad navigering

• Justitiedepartementets delar i statens 
budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Internationellt rättsligt samarbete

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
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Mikael Damberg
Inrikesminister
Genvägar

Genvägar
• Justitiedepartementets propositioner
• 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet
• Ett tryggare Sverige
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete 

mot våldsbejakande extremism
• Information om viseringar (visum)
• Europeisk e-juridikportal
• Frågor och svar – inreseförbud till EU via 

Sverige
• Till dig som är student

Aktuellt från Justitiedepartementet   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Myndigheter

• Revisorsinspektionen (RI) 
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• Polismyndigheten 
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• Inspektionen för strategiska produkter, ISP 
06 februari 2015 från Justitiedepartementet  
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• Justitiekanslern (JK) 
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• Statens haverikommission (SHK) 
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• Sveriges Domstolar 
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• Kriminalvården 
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• 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."

Morgan Johanssons områden
• Bekämpning av terrorism

• Demokrati och mänskliga 
rättigheter

• Familjerätt
• Grundlagar och integritet

• Migration och asyl
• Rättsväsendet

SW   32 Statsvetenskap.
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
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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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04 Skuggsamhället 
riskerar att slå sönder 
Sverige inifrån 
Har ni kollektivavtal? 

Frågan hade kunnat ställas av en inspektör från 
Byggnads eller Handels. Men nu var det en före detta 
moderat tjänsteman som skulle anlita en flyttfirma: 
”Som det ser ut nu i dessa branscher måste man vara 
vaksam, i värsta fall kan man bidra till ren kriminalitet 
och utnyttjande", twittrade han, vilket tyvärr är sant. 
Inte bara inom transport, utan även inom exempelvis 
bygg, städ, hotell, restaurang och skogsbruk. 

Det så kallade skuggsamhället, där utländsk 
arbetskraft jobbar under förhållanden som Sverige 
officiellt har lämnat bakom sig, växer och utgör ett allt 
större samhällsproblem. Det handlar om byggen och 
bilverkstäder där madrasser på golvet vittnar om att 
folk sover på arbetsplatsen. Om restaurangen där 

personalen på natten låses in i lägenheter i samma hus. 
Och skönhetssalonger med kameror som övervakar 
anställda dygnet runt. 

Arbetsmiljöinspektör Magdalena Lennmarken, som 
berättar om exemplen ovan i Kvartals fredagsintervju 
(12/3), menar att ”vi har fått en parallell 
arbetsmarknad” och att vi kan vara illa ute om några år 
om vi inte gör något åt den. 

Eftersom få fall kommer till myndigheternas 
kännedom och ingen i Sverige har överblick är det 
oklart exakt hur stor parallellvärlden är. Vad vi 
däremot vet är att de som löper störst risk att dras in i 
skuggsamhället är lågutbildade utan arbetstillstånd 
och personer som inte kan språket. 

Vidare vet vi varför utnyttjande med oskäligt låga 
löner, långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö och dåliga 
boendeförhållanden existerar: Det finns en efterfrågan 
på – och därmed en marknad för – billiga tjänster från 
såväl privatpersoner som stat, kommuner och 
regioner. 
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En tredje vetskap är att det på kort sikt givetvis är 
lönsamt för konsumenter att köpa service till 
underpris. Långsiktigt är det dock förödande eftersom 
det förstör arbetsmarknaden och kanske rentav ”slår 
sönder hela vårt samhälle”, som en arbetsmiljö-
inspektör uttrycker saken i journalisten Elinor Torps 
bok ”Vi, skuggorna”. 

Därför behöver en stor del av det offentliga Sverige 
flytta fram sina positioner, bland annat genom att se 
till att sannolikheten för att arbetsgivare straffas för 
exploatering inte fortsätter att vara minimal. Enligt 
Riksrevisionen är det i dag exempelvis inte förbjudet 
att ta betalt för en anställning, kräva att den anställde 
betalar tillbaka delar av lönen eller låta personal bo 
under dåliga förhållanden. 

Vidare saknas en instans som har ett helhetsansvar för 
situationen och här skulle Norge, där problemet inte är 
lika utbrett, kunna fungera som förebild. Där finns ett 
särskilt center som jobbar mot exploatering och 
Riksrevisionen menar att det behövs en samordnande 
myndighet. Det handlar exempelvis om att analysera 

banktransaktioner och utbilda dem som sköter 
offentliga upphandlingar så att de lär sig att välja bort 
kriminella. 

Tyvärr är inte ens det senare alltid fallet i Sverige, där 
det förekommer svart arbetskraft längst ner i 
entreprenörskedjorna som exempelvis städar skolor. 
Elinor Torp går så långt att hon menar att var och 
varannan kommun verkar ha tappat kontrollen över 
sina upphandlingar, vilket inte bara påverkar 
människor som exploateras, även om det hade varit illa 
nog. Företag med goda arbetsvillkor riskerar att 
konkurreras ut, eftersom de inte kan erbjuda lägre 
priser, och ett första steg för att komma åt 
skuggsamhället är att det offentliga förstår 
varningssignalerna och kontinuerligt följer upp. 

Därutöver måste privatpersoner reflektera över hur 
exempelvis billiga däckbyten och städtjänster påverkar 
den som utför jobbet. Om priset är förvånansvärt lågt 
är det sannolikt något som skaver och den som inte vill 
att vi ska ha två samhällen – ett officiellt och ett i 
skuggan – behöver visa att hen bryr sig. 

Exempelvis genom att fråga: Har ni kollektivavtal? 

Susanne Nyström. susanne.nystrom@dn.se 
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04 Mordhäktade kunde 
prata via 
toalettsystemet 
Kända gängkriminella har under en lång tid 
kunnat kommunicera med varandra genom att 
ropa i toalettrören inne på häktet i Göteborg. 

I en incidentrapport skriver en häktesvakt: 
”Pratar med andra intagna genom att tömma 
av vattnet i toaletten. Blir tillsagd av 
personalen att sluta med detta”. 

– Någonting är felbyggt på riktigt. Det är ett 
jätteproblem såklart, säger kammaråklagare 
Linda Wiking. 

Tillsammans med två andra åklagare är hon 
förundersökningsledare i det målet där 16 män är 
åtalade för olika grader av inblandning i mordet på en 
33-årig man i stadsdelen Gamlestaden 3 maj i fjol. 

Samtliga 16 är häktade med, som det heter, fulla 
restriktioner eftersom varje form av kontakt mellan 
dem anses kunna påverka vad som sägs under de 
förhör som senare i vår ska inledas i Göteborgs 
tingsrätt.  

Många av dem, men inte alla, är placerade i 
Kriminalvårdens häkte i Göteborg med totalt 344 
platser. Byggnaden ägs av Vasakronan och invigdes för 
bara tio år sedan och är ett av landets fem så kallade -
säkerhetshäkten. Men de problem med otillåten 
kommunikation mellan häktade som det rapporterats 
om tidigare fortsätter, det framgår av polisutredningen 
om mordet i Gamlestaden.  

Polis och åklagare har valt att lyfta in ett tjugotal 
incidentrapporter i handlingarna till tingsrätten. 
Många handlar om män som ropat och skrikit inne i 
sina celler eller på den så kallade rastgården. 

Men sju av rapporterna handlar om hur fyra av de 
misstänkta i Gamlestaden-fallet i stället använt 
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toalettsystemet för kommunikation med, för polisen 
obekanta, personer i ”andra änden” av avloppsrören.  

Kammaråklagare Linda Wiking säger till DN är 
problemet har varit känt länge.  

– Vi behöver lyfta upp den här frågan igen. Någonting 
är felbyggt på riktigt. Det är ett jätteproblem såklart. 
Det vi får göra är att med god hjälp från häktets 
personal få misstänkta att inte sitta i samma del av 
byggnaden, eller allt de helt enkelt sprids ut på olika 
häkten. 

Vet ni om toalettropandet skadar utredningarna? 

– Det riskerar att förstöra dem. Nu återstår att se hur 
mycket de plötsligt visar sig ha kunnat prata ihop sig i 
just det här fallet. 

Linda Wiking säger att det inte behöver vara så att 
ropandet måste ske mellan två häktade i samma -
utredning för att det ska orsaka skada. 

– Många i miljöerna känner ju varandra och det kan bli 
som en visklek, budskap skickas vidare. 

Är det ovanligt många incidentrapporter kopplade till 
just Gamlestadenfallet? 

– Det här målet har ju så många inblandade. Här 
precis som i många andra mål där man sitter med 
restriktioner säger man ingenting under förhören, för 
att sedan kunna bestämma hur man ska ge sin version 
först i rättssalen.  

Är ni oroliga för att information kunnat föras vidare 
mellan de misstänkta i det här fallet? 

– Ja, absolut. Vi kan märka hur någon helt plötsligt 
kommer med en begäran att en viss person ska 
förhöras där det väcker frågor hos oss.  

Hos polisen är Anna Bergkvist en av dem som lett 
mordutredningen och påpekar att de har ett bra 
samarbete med Kriminalvården. 
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– Nu har vi åtalade i det här fallet placerade på olika 
platser i landet för att undvika de här dialogerna. Men 
det är viktigt för oss att kunna visa rätten att vi inte 
kan fullgöra de restriktioner den beslutat om till 
hundra procent, därför har vi fört in rapporterna i 
utredningen. 

DN har bett Kriminalvården kommentera 
incidentrapporterna om toalettsystemet. I ett skriftligt 
svar säger regionchefen i Väst Per Björkgren: 

”Att häktade försöker kommunicera är ingen ny fråga 
för oss. Att få alldeles tyst är inte byggnadstekniskt 
möjligt. Cellerna får inte heller ljudisoleras, det skulle 
strida mot de mänskliga rättigheterna. Med detta i 
ständigt medvetande, att häktade försöker 
kommunicera, jobbar vi med att hålla isär de som 
omfattas av samma mål, eller där det finns 
åklagarbeslut att de inte får träffas. Då häktet Göteborg 
är stort har vi bra möjlighet att sprida häktade för att 
de inte ska kunna kommunicera.” 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 

FAKTA. 

Fyra exempel från häktet med koppling till 
Gamlestaden-fallet: 

15 januari i år 2021: ”Personalen hör att klienten 
skriker inifrån cellen och pratar med någon genom 
toaletten. När personalen säger till klienten att inte 
skrika och inte prata med andra intagna så säger han 
att han bara sjöng.”  

24 maj fjol: ”Den intagne blir tillsagd flera gånger 
under kvällen att han inte skall ta kontakt med övriga 
intagna via häktets rörsystem. Oklart vilka han tar 
kontakt med.” 

29 maj i fjol: 

”Pratar med andra intagna genom att tömma av 
vattnet i toaletten. Blir tillsagd av personalen att sluta 
med detta. Oklart vem han hade kontakt med.” 

3 juni i fjol: 

”Ännu en gång påtalar vårdare att den intagne inte får 
ta kontakt med andra via häktades toalettrörssystem.” 
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04 Man anhållen för 
mord på kvinna 
Polisen larmades vid 10-tiden på lördagen om ett grovt 
våldsbrott i en lägenhet i Flemingsberg, i Huddinge 
kommun söder om Stockholm. 

Läkare på plats konstaterade att en kvinna avlidit. 
Polisen har beslagtagit flera föremål, och tror att 
kvinnan skadats med ”ett stickande föremål”. 

– På plats fanns en person som polisen misstänker är 
gärningsmannen, så han är gripen. Både mannen och 
kvinnan är i medelåldern, säger Stockholmspolisens 
presstalesperson Ola Österling. 

Senare under dagen anhölls mannen. 

– Vi bedömer att den misstänkta och offret har haft 
någon form av relation, säger Ola Österling. DN 

04 ”Jag har nog ingen 
bra kommentar mer än 
att det ju är 
sinnessjukt.” 
Bianca Ingrosso efter att ha sett ett fejkat porrklipp 
med henne själv på nätet. Den så kallade deepfake-
tekniken som gör att en kändis, eller en nära bekants, 
ansikte går att klistra på filmklipp blir allt mer 
trovärdig och lättillgänglig. Ögon, mun och uttryck – 
allt följer det underliggande klippet och det egentliga 
ansiktet likt en påklistrad mask. 

TT 
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04 Elvapen i insats mot 
man med kniv 
Det var vid lunchtid på lördagen som polisen i Borås 
larmades om en man som hade ”en större slaktkniv” i 
handen. 

En polispatrull med dragna vapen försökte förmå 
honom att lägga sig och kasta kniven ifrån sig. Men 
mannen vägrade trots fyra uppmaningar. 

Poliserna använde då elchockvapen mot mannen och 
fick omkull honom, varpå han kunde gripas. 

– Hade vi varit någon annanstans i region Väst där vi 
inte har det här elchockvapnet hade det kanske slutat 
ännu värre för den här personen, säger regionens 
presstalesperson Christer Fuxborg. 

TT 

04 Farligt föremål 
oskadliggjort 
En gata i Helsingborg spärrades av på lördagen efter 
ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Nationella 
bombskyddet tillkallades och boende i närheten 
uppmanades att hålla sig inomhus. Föremålet var en 
modifierad fyrverkeripjäs och har oskadliggjorts. 

TT 
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04 Man hittad död i 
tvättstuga – brott 
utreds 
NACKA. En man i 50-årsåldern har hittats död i en 
tvättstuga i ett flerfamiljshus i Nacka kommun, öster 
om Stockholm. 

Mannen hittades av en person som hade ett ärende i 
tvättstugan och polisen fick larmet vid 23-tiden i 
fredags. 

– Vi har inlett en brottsutredning för att fastställa 
dödsorsak och därigenom också kunna utreda om 
mannen hade blivit utsatt för brott, säger polisens 
presstalesperson  Ola Österling. 

TT 

05 Flera bränder i 
samma flerfamiljshus i 
Norrköping 
Polisen har inlett en förundersökning om försök till 
mordbrand sedan räddningstjänsten på påskdagen 
tvingats rycka ut två gånger till ett flerfamiljshus i 
Norrköping. 

– Dessutom har det brunnit i samma fastighet fler 
gånger tidigare, säger Åsa Willsund, polisens 
presstalesperson. 

På förmiddagen började det brinna i ett postfack i 
huset. På eftermiddagen brann det sedan i en korridor 
på första våningen. Ingen person skadades. 

TT 
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05 En död i 
fyrhjulingsolycka 
En man i 50-årsåldern avled efter en singelolycka med 
en fyrhjuling utanför Tranås på påskaftonskvällen, 
skriver Jönköpings-Posten. Mannen fördes till sjukhus 
men hans liv gick inte att rädda. 

TT 

05 Bedrägerier ökar 
stort på dejtningsajter 
Ett brustet hjärta och 350 000 kronor fattigare. 
Det är ett vanligt slut för den som drabbas av 
romansbedrägeri – ett brott som enligt 
Stöldskyddsföreningen ökade med 30 procent 
under årets första kvartal jämfört med samma 
period 2020. 

Dejtningsajter på nätet har blivit allt populärare för 
människor som söker närhet och kärlek, särskilt nu 
under coronapandemin, enligt Paul Pintér, rådgivare 
mot digitala brott vid Stöldskyddsföreningen. 

Men han vill varna för att det allt oftare dyker upp 
internationella bedragare på sociala medier och på 
dejtningsajter. 

Enligt Stöldskyddsföreningen polisanmäldes 280 
romansbedrägerier under det första kvartalet i år, 
vilket är en ökning med cirka 30 procent jämfört med 
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samma period i fjol. Snittkostnaden för ett romans-
bedrägeri är 350 000 kronor och 74 procent av de som 
anmäler romansbedrägerier är kvinnor, enligt 
Stöldskyddsföreningen. 

– Oftast är det på sociala medier som man får kontakt 
med bedragaren. Han säger sig ofta ha ett statusyrke. 
Det kan vara en amerikansk officer som är stationerad 
utomlands, en brandman, en pilot eller någonting 
sådant. Och den ensamma kvinnan, eller mannen, på 
andra sidan blir förtjust och sedan börjar bedragaren 
bearbeta offret genom att skapa ett intimt förhållande 
via nätet, säger Paul Pintér. 

Bedrägeriet kan ta alltifrån ett par månader till ett par 
år. 

– De bearbetar offren oerhört mycket. Man skapar en 
riktig relation och alla som har fått vänner via internet 
vet ju hur det kan ske. Men i slutändan är det pengar 
som det kommer att bes om och det är en väldigt tydlig 
signal om att det är något som inte stämmer. Du får ett 
löfte om att pengarna ska betalas tillbaka, men det 
kommer aldrig att ske, säger Pintér. 

Han tror att mörkertalet av romansbedrägerier är 
stort. 

– Men jag tycker inte att man ska skämmas. Social 
manipulation är ett sådant kraftigt medel. 

TT 

TIPS. SÅ KAN DU UNDVIKA ROMANSBEDRÄGERIER 

• Uppmärksamma typiska drag för en 
romansbedragare, såsom statusyrken, konstlade 
formuleringar eller slarvigt språkbruk. 

• Sök på bild och namn. 

• Skaffa en objektiv bild av situationen, be om hjälp 
från en oberoende person. 

• Att bli ombedd att skicka pengar är ett 
varningstecken. 

• Om du blivit drabbad  – polisanmäl alltid. 

• Källa: Stöldskyddsföreningens sajt 
säkerhetskollen.se 
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05 Historien om 
våldsvågen där hämnd 
fött hämnd 
I domstolens säkerhetssalar, en räcker inte, 
utreds sedan en vecka 16 unga mäns roller i ett 
brutalt mord i Göteborg. 

22 advokater, tre åklagare, utredare och ett par 
dussin vakter från kriminalvården ska under 
39 dagars förhandling vara deras sällskap.  

Fallet väcker också en känslig fråga: Kunde 
mordet ha undvikits? 

Dokument. Lars Näslund, reporter på DN:s redaktion i 
Göteborg 

Enbart rättsprocessen i sig lär kosta samhället tiotals 
miljoner. Men – vad handlar allt om, egentligen? Få 
om någon tycks längre veta.  

Kanske är det just därför allt bara fortsätter. En 
våldsvåg som pågått i åratal där hämnd fött hämnd. 
Som lett till så många personliga tragedier, så mycken 
oro hos allmänheten och stora samhälleliga förluster.  

Och begravningar. 

Som den som fotograferades av polisens spanare den 
16 september 2016. Fyra män på kyrkogården med 
blommor i händerna på väg till begravningen av en 
ledarfigur i ett kriminellt nätverk i Frölunda i sydvästra 
Göteborg.  

Denne hade två veckor tidigare träffats i ansiktet med 
kulor från två vapen medan han i kvällsmörkret satt i 
sin bil intill Frölunda torg. 

Bilden är intressant om man ska försöka förstå varför 
det nu sitter 16 män i Göteborgs tingsrätt. De är 
bilagda i ett avsnitt i den 8 000 sidor tjocka 
utredningen avsett att sätta de senaste årens våldsdåd i 
ett sammanhang. 
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Där beskrivs den välkända så kallade Vårvädersligan, 
uppkallad efter torget i den södra delen av 
miljonprogrammets Biskopsgården, den som ”ägde” 
knarkförsäljningen i trakten. Nätverket som någon 
månad efter begravningen 2016 sprack och där killar 
som vuxit upp tillsammans som över en natt blev 
fiender och där omgivningen tvingades att välja sida.  

För att hålla någon sorts ordning kom medierna att 
börja prata om A- och B-falangen. 

– Jag tror att en del i konflikten handlar om ren och 
skär avundsjuka, det har gått för bra för några och man 
har inte delat med sig av kakan. Så vi kan räkna med 
att mycket av spänningarna nu kommer att komma 
fram, säger Jörgen Thorén, chef för polisen på 
Hisingen.  

I den långa stridens ena ringhörna, A-falangen: Män 
nära kopplade till en 32-årig man vid namn Eddie 
Jobe. Han som senast han dömdes, i september i fjol, 
fick fyra år och två månaders fängelse av Högsta 
domstolen för förberedelse till mord samt grovt häleri 

och grovt vapenbrott. Så sent som härom dagen beslöt 
förvaltningsrätten att han, efter protest, fortsatt ska 
vara inlåst på en så kallad Fenix-avdelning med -
särskilt hög säkerhet. 

I den andra, B-falangen: I huvudsak ett antal 
släktingar av kosovoalbanskt ursprung där mordoffret i 
den nu pågående rättegången, en 33-årig man, var en 
av flera bröder och kusiner som de senaste åren utsatts 
för mord och mordförsök efter mordförsök. 

33-åringen träffades av nio kulor från en Kalasjnikov 
och en pistol i stadsdelen Gamlestaden klockan 18.57 
söndagen den 3 maj i fjol och poliser som DN talat med 
säger att det sammantaget handlar om ett kraftigt 
överslag av våld från A-falangens sida gentemot det 
mer släktbaserade nätverket. 

Men i de här falang-sällskapen som synes leva i en 
snurr av dealande av knark runt Hisingen efter 
knagglig skolgång och trassliga hemförhållanden, in 
och ut från häkten och där vardagen inte sällan kretsar 
kring kaffet på väl kända bensinmackar och 
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muskelpump på gymmet, iögonfallande krognotor och 
vältvättade hyrbilar, är det en man som sticker ut: 
Killen i solglasögon till vänster på bilden från 
kyrkogården, klädd  i en brun sportjacka, jeans och vita 
sneakers. En fram till den 11 januari i år helt ostraffad 
38-åring etablerad i restaurangbranschen.  

Han är född och uppvuxen i Biskopsgården, lever i en 
relation och blev pappa för ett par år sedan. Fast lön 
och bostadsrätt. Aktieutdelning. Men också förluster 
som överstigit vinster  på kontot hos Svenska Spel. Viss 
förkärlek för Rolexklockor är noterad. En köpte han 
hos Bergströms Ur inne i stan för 172 000, en annan 
inköptes i samma affär för 173 000 kronor. 

I Kriminalvårdens personutredning inför att han den 
11 januari i år för första gången dömdes för brott – han 
fick fyra och ett halvt års fängelse efter att spanare 
gripit honom och två andra och en påse med 497 gram 
kokain – skrev man att han ”lever under till synes 
socialt ordnade förhållanden” och ”inte ger uttryck för 
några tydliga kriminella attityder eller värderingar.” 

Nu står han alltså i centrum för mastodonträttegången 
om mordet i Gamlestaden – trots att han själv inte var 
ens i närheten när skotten föll och inte heller tillhörde 
de nio män som, med hjälp av vakna vittnen och 
snabbfotade poliser, kunde gripas redan någon timme 
senare i ett sensationellt hårt slag mot den ovan 
nämnda A-falangen.  

Krogprofilen är så pass i fokus att han av säkerhetsskäl 
inte ens tillåts sitta i tingsrättens säkerhetssal. Han 
följer i stället målet via videolänk från ett rum på ett 
häkte någonstans i Sverige. 

Det är inte svårt att se en dubbel hotbild: 

Han är alltså dels åtalad för att vara anstiftare av 
mordet i Gamlestaden. Han har, anser åklagarna, 
”tillsammans och i samförstånd” med en annan man 
”förmått” tre av de övriga åtalade att utföra själva 
mordet. Han misstänks ha fixat fram vapen och ska ha 
varit redo att betala 500 000 kronor för jobbet. 
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Han ska också ”i andra hand” ”beslutat att döda” tre 
anhöriga till den 33-åring som nu kom att bli den som 
A-falangens ”spanare” kunde skugga till ett 
födelsedagskalas hos systern i Gamlestaden där 
tillfället att skjuta gavs. Och Kalasjnikoven ska han ha 
skaffat fram och placerat i skyttarnas bil. 

Men: han är samtidigt ensam om att ha medgivit sin 
egen inblandning. Övriga nekar i sten. Visserligen 
förnekade även han brott när han förhördes första 
gången men när förhörsledaren steg för steg gick 
igenom vad kontot ”icydill” skrivit i en av de omtalade 
”avlyssningssäkra” Encrochat-telefonerna, som en 
avgörande del av bevisningen bygger på, valde han att 
byta fot. 

Men i första förhöret sa han ändå att han ”fått två 
smällar” utanför bostaden av en nära släkting till den 
nu mördade 33-åringen. 

– Jag minns att han ville ha pengar från mig, sa han till 
förhörsledaren. 

Han började även prata om sina kontakter med en 
polisman som arbetar på Hisingen och har koll på 
falangkonflikten. 

– Han tyckte inte att jag skulle göra polisanmälan för 
tillfället. Att jag skulle liksom samla på mig om det var 
mer hot och så. Men så... ja det fortsatte hela tiden mot 
min syster och jag tror dom försökte elda upp hennes 
bilar, men vi har ju haft kontakt med polisen 
kontinuerligt. Det har vi haft.  

I ett förhör bara någon timme senare berättar mannen 
mer. Han pratar om en splittring bland gängen och att 
han ”hamnade emellan”. Enligt mannen ska han bland 
annat ha blivit påhoppad och ”bötad på två miljoner” 
av en närstående till 33-åringen som sedan sköts ihjäl i 
Gamlestaden.  

Han upprepade att han ansåg att han inte fått det stöd 
från polisen som han velat ha.  

– Hade (polismannens namn) tagit emot en anmälan 
den dagen då hade jag inte suttit här i dag. Han gjorde 

479



inte det, jag tror inte att han ville mig något ont men 
han kunde ha tagit emot en anmälan ... jag menar jag 
besökte sjukhuset och mina glasögon gick sönder. Jag 
fick ju stryk så att det hade inte vart så svårt att bevisa. 

Den påstådda ”bötningen” på två miljoner sa mannen 
att han fick någon månad före mordet i Gamlestaden. 
Han sade sig också ha blivit hotad till livet av den nu 
mördade 33-åringen och en kusin till denne. 

Krogprofilen bekräftade sedan det han i tidigare förhör 
förnekat, att Encrochat-telefonen var hans. När han 
ombads att med egna ord beskriva vad han och en av 
de andra åtalade chattat om svarade han: 

– Liksom ja dom ska dö ... vi ska göra si vi ska göra så 
ehh ... såna saker. 

Han sa att han tänkte att mannen han chattade med 
skulle ”lösa det”. När förhörsledaren ber honom att 
utveckla svarar han: 

– Hur han skulle lösa det, det vet jag inte men efter att 
dom misshandlade mig och jagade min familj då var 

det droppen. Om inte polisen kunde hjälpa mig då 
skulle jag ... antingen skulle jag dö eller dom skulle dö. 

För att få detta utfört skulle 38-åringen betala ett antal 
hundratusen kronor.  

Bekännelsen han den dagen, den 18 augusti  i fjol, la på 
polisens bord ledde förra fredagen till att hans 
försvarare, den kände advokaten Thomas Martinsson, 
sa i rättssalen att hans klient ”har alltså medverkat som 
framgår av den här gärningsbeskrivningen”. Men – att 
det i juridisk mening ska betraktas som nöd.  

– Han har vidtalat polisen vid flera tillfällen om 
hotbilden mot hans familj. Oavsett hur nöden bedöms 
av tingsrätten finns hotbilden och den bör påverka 
tingsrättens bedömning, sa advokat Martinsson. 

Nödläge hänvisade 38-åringen till även efter gripandet 
med de 497 grammen kokain den 31 maj i fjol, alltså 
bara tre veckor efter mordet som han nu medger att 
han anstiftat.  
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Han sa då till Göteborgs tingsrätt att personer i A-
falangen krävt att han skulle skaffa narkotika till deras 
nätverk, att han hade kontaktat poliser som uppmanat 
honom att inte genomföra narkotikaaffären – men att 
han känt sig pressad, och då han inte fick den hjälp 
han ansåg sig behöva hade han valt att ändå skaffa 
fram knarket för att bli kvitt personerna som hotat 
honom. 

Nöd på nöd anförs alltså, och han pekar på poliser som 
han hävdar inte hjälpt till. Av det skälet kommer den 
polisman som han främst haft kontakt med att höras 
som vittne under rättegången. 

Den 11 januari i år skrev denne polisman en tjänste-
anteckning om sin minnesbild. Han bekräftade där att 
38-åringen den 27 mars, alltså fem veckor före mordet 
i Gamlestaden, hade bett om att få träffas, vilket de 
gjorde. Han bekräftade att 38-åringen ville få hjälp 
med att tala med polisens så kallade 
informatörsverksamhet och att kontakten förmedlades. 

Polismannen skriver att han tolv dagar senare fick ett 
nytt sms där 38-åringen påminde om önskan om 
kontakt med informatörsverksamheten och dagen 
därpå kom ännu ett sms ”om att han vill att de 
kontaktar honom snabbt varpå jag ringer kollegorna 
som enligt uppgift då tar kontakt”. 

Ytterligare två dagar senare, fredag den 10 april, bad 
38-åringen om att få ses, och så skedde. I redogörelsen 
står att läsa: ”XX (hans namn) berättar att han är rädd. 
Jag ser att han har en ögonlapp över ena ögat och 
frågar vad som hänt men han vill inte berätta mer än 
att det varit något tjafs med någon. Jag frågade om det 
var något han ville polisanmäla men han säger nej. 
Han säger dock att han pratat med kollegorna på 
informatörsverksamheten men att han känner sig 
pressad från alla håll.” 

Så långt polismannens beskrivning. DN har frågat 
chefen för polisområde Storgöteborg Erik Nord om hur 
han ser på frågan om myndighetens agerande. 
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– Detaljerna som hänt just här ska jag inte uttala mig 
om. Men jag kan allmänt säga att vi har mer eller 
mindre daglig kontakt med de här individerna, ibland 
pratar de med oss, ibland inte alls. Av det förstår vi 
olika saker. Men en förutsättning för att hjälpa någon 
att hoppa av ett kriminellt liv är att man lägger korten 
på bordet, man får klippa med sitt gamla liv.  

– Så det finns de som vill köpa fördelarna från oss men 
fortsätta vara kriminell, och så funkar det inte. En sån 
här beskrivning som vi får till oss kan lätt bli partisk.  

Det är inte svårt att tänka sig att det nu finns en 
allvarlig hotbild mot den här mannen. 

– Vi uttalar oss inte om hotbilder mot enskilda.  

Om vad som egentligen hänt i konflikten i södra 
Biskopsgården och som lett till denna mycket långa 
kedja av våld, säger Nord: 

– Det handlar ofta om en äventyrslystnad men där 
förmåga att bedöma konsekvens saknas. De kan 
hantera enorma mängder pengar, det har hänt att vi 

tagit flera hundra tusen i beslag där de ändå skrattat 
och sagt ”vi har mycket mer”, lite för att stila. Men 
ändå kan vi komma på dem med att stå och slanga 
bensin. De kan bränna 10 000 på krogkvällar, men 
slangar alltså bensin ... kanske för att man är van vid 
det, att inte betala. Så ja, det är komplext att få ihop 
hur de här konflikterna fungerar och när en kula satts i 
rullning är det svårt att slå stopp.  

Klart är att mycket har hunnit rinna under våldets 
broar i Göteborg sedan den där begravningen i 
Frölunda i september 2016. Den gången, på polisens 
spaningsfoto, gick de alla tillsammans med blommorna 
mot kyrkan, till vänster 38-åringen, till höger om 
honom en man närstående Eddie Jobe och en annan 
man knuten till samma falang. 

Längst till höger, ett steg bakom och med en cigg i 
vänster hand, gick den nu mördades kusin. 

Nu möts tre av dem igen, den här gången i Göteborgs 
tingsrätts säkerhetssal. Två som anstiftare till mord på 
den tredjes familjemedlem. 
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Här, vid en campingplats norr om Göteborg, har 
polisen precis gripit en av de nio män som redan någon 
timme efter mordet stoppades i tre olika bilar. Mannen 
tillhör de åtalade. 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 

FAKTA. RÅNET SOM STARTADE ALLT? 

Både poliser och åtalade pekar på en specifik händelse 
som kan ses som ”startskottet” för splittringen och den 
påföljande våldsvågen: Tisdag den 1 november 2016 
klockan 20.30 rånade tre maskerade män en 
restaurang i Biskopsgården. I anmälan sades att 20-30 
000 kronor försvann. Men väl så viktigt var att man 
tog med sig en så kallad knarklur fylld med 
kontaktuppgifter till potentiella kunder. 

Ingen har blivit formellt misstänkt för detta rån. 

05 En miljon svenskar 
drabbades när 
uppgifter läckte från 
Facebook 
Över en miljon svenskar har drabbats i en stor 
Facebook-läcka. 

Det rör sig om uppgifter som användare själva 
har fyllt i, som mobilnummer och var man -
jobbar, enligt it-säkerhetsföretaget ESET. 

Totalt är det personliga uppgifter från 533 miljoner 
Facebook-konton som har läckt ut – men inga 
lösenord. Däremot telefonnummer och andra uppgifter 
som födelsedatum, kön och i vissa fall mejladresser. 

– Det största problemet är om man har dolt nummer 
men har gett det till Facebook, säger Anders Nilsson, 
it-säkerhetsexpert på ESET, som har kännedom om 
läckan. 
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En uppgift som många fyller i är arbetsplats. Bland de 
många svenskar som har drabbats finns personer som 
har uppgett riksdagen, försvarsmakten och andra 
myndigheter som sin arbetsplats. 

Det rör sig totalt om strax över en miljon svenskar, 
eller användare som har markerat sig själva som 
boende i Sverige. 

Informationen ska inte vara purfärsk utan komma från 
ett säkerhetshål som företaget täppte till 2019. 
Uppgifterna har tidigare delats på darknet och i andra 
dunkla hackerkretsar. 

– Men nu har i princip all data läckt, säger Anders 
Nilsson. 

I många fall är uppgifterna i sig inte hemligare än att 
vem som helst kan slå upp det på söktjänster som -
Eniro eller Hitta, men det är alltjämt flera uppgifter 
som inte är tänkta att vara offentliga på Facebook – 
och därmed en möjlig säkerhetsrisk. 

Ett annat problem är att uppgifterna nu har 
sammanställts i listor. Nu går det att ladda ner 
informationen land för land. 

Sedan går det att söka på exempelvis arbetsplats, vilket 
innebär att det till exempel går att hitta personer som 
arbetar på olika myndigheter. 

– Har man valt att ge informationen så att det står på 
ens profil är det kanske inte så hemligt, men att ha 
samlingen gör det lättare att söka på en viss arbetsplats 
och snabbt få upp ett namn på det, säger Anders 
Nilsson. 

Han uppger att sådana här läckor oftast följs av en 
ökning av riktade attacker. 

– Det är att man försöker göra något mot en viss 
person på ett visst ställe. Om jag vill ta mig in på en 
viss myndighet har jag en färdig lista telefonnummer. 
Då kan man lätt skicka ett sms och säga att ”det här är 
någon annan på samma myndighet”. Det är också 
jättelätt att skicka sms från falska avsändare. 
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Läckan är sedan länge ett faktum. Uppgifterna finns 
troligtvis redan sparad på olika minnen och hårddiskar 
och går i praktiken inte att stoppa, enligt Anders 
Nilsson. 

Han tror att sociala medier-jättens rykte har tagit 
skada av det här, men samtidigt är ett tillräckligt stort 
företag för att repa sig. 

Går det att lita på Facebook? 

– Det man alltid har sagt om Facebook är att man inte 
ska ge ut information man kanske inte vill att folk ska 
veta om, säger Anders Nilsson. 

TT 

FAKTA. ATT TÄNKA PÅ I SOCIALA MEDIER 

En grundregel är att inte ge ut information du inte vill 
att andra ska känna till. Fråga dig själv om det okej att 
folk vet var du jobbar, vilket kön du har eller när du är 
född. 

Många sociala medier ber om uppgifter som 
telefonnummer. Har du hemligt nummer är det värt 
att tänka ett extra varv. Telefonnumren som har läckt 
ut på Facebook var kanske tänkta att vara hemliga – 
men läckte ändå. 

Ha ett säkert lösenord som du inte lämnar ut. 

Källa: ESET, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

485



05 Stort antal mord 
och mordförsök under 
helgen 
Med söndagens besked om en mordutredning i 
Gustavsberg, efter att en man hittats avliden i 
ett skogsparti utanför Mörtnäs, har hittills tio 
misstänkta mord eller mordförsök noterats i 
Stockholms län under påsken. 

Fallen har inget att göra med varandra, men 
det är ovanligt många, enligt polisen. 

– Det har varit flera mord och mordförsök, 
företrädesvis med tillhyggen. Det måste man säga är 
ovanligt många för en tvådygnsperiod, säger 
Stockholmspolisens presstalesperson Ola Österling. 

Strax efter midnatt till långfredagen ska en man ha 
hotat, misshandlat och försökt mörda kvinna i en 
lägenhet i Vasastan där mannen kunde gripas. 

Bara en kvart senare knivskadades en man allvarligt i 
Hässelby villastad och åklagare har beslutat att anhålla 
fem personer kring 20-årsåldern för mordförsök. 

Under natten anhölls även en annan ung man för 
mordförsök efter ett våldsamt knivbråk i ett garage i 
Farsta. Fredagen slutade sent med att en person 
hittade en död man i en tvättstuga i ett flerfamiljshus i 
Finntorp, Nacka, och något på platsen fick polisen att 
inleda en förundersökning om mord. 

Påskaftonens morgon inleddes med att en 
knivbeväpnad man gav sig på en kvinna i en lägenhet i 
Flemingsberg varpå kvinnan dog och mannen anhölls 
som mordmisstänkt. På eftermiddagen inträffade 
sedan två mordförsök med kniv i Kista – ett intill 
gallerian och ett i ett bostadsområde – och ytterligare 
ett mordförsök i Södertälje vid 19-tiden för vilket två 
misstänkta män har gripits. 

Stockholmspolisen ryckte även ut på påskdagen 
klockan 01.19 till en lägenhet nära Skanstull på 
Södermalm. 
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Där greps en kvinna för mordförsök och en allvarligt 
stickskadad man i trapphuset fördes till sjukhus. 

– Inget av de här morden eller mordförsöken kan 
kopplas till varandra. Flera av dem du räknar upp har 
skett i något slags relation och de relationerna måste vi 
klargöra innan vi kan dra några tydliga slutsatser, -
säger presstalesperson Ola Österling. 

– Det är tidigt och vi måste en analys av fallen innan vi 
uttalar oss säkert om det har varit extra mycket med 
anledning av att det är en storhelg. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

06 Bra att polisen kan 
ge böter direkt mot 
nattlig musikplåga 
Det finns en subkultur som går ut på att åka runt till 
olika ställen på gator och torg och spela så hög musik 
som möjligt från bilhögtalarna. Kulturutövandet är en 
plåga för omgivningen. 

Få räknar med att få hjälp när de ringer polisen; 
studier visar att bara var tionde som blir störd anmäler 
detta. Ändå har på senare år, tidvis och i vissa län, 
nattmusiken föranlett allra flest samtal till SOS Alarm 
112 av alla brottstyper. 

Att bli väckt och inte kunna somna om, för att någon 
utanför bostaden för oväsen från en stillastående bil 
med nedvevade fönsterrutor, blir ohållbart om det 
pågår natt efter natt. Polisen, å sin sida, upplever att 
man får lägga orimligt mycket tid på saken. Människor 
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har känt sig tvungna att flytta när andra åtgärder, som 
avstängda gator, inte hjälpt. 

Det finns inlämnade riksdagsmotioner om ett strikt 
ägaransvar för den som står registrerad på bilen, eller 
att föraren ska bära ansvaret så att de som färdas i 
bilen inte ska kunna skylla på varandra om vem som 
skruvade upp volymen. 

Men nu vidtas kanske andra åtgärder som 
förhoppningsvis ska rädda nattsömn och sinnesro för 
fler. I början av mars gick riksåklagarämbetet ut med 
en remissrunda med förslaget att ändra i 
ordningslagen så att polisen kan utfärda böter direkt 
på platsen för det förargelseväckande beteendet. 

Hittills har processen varit utredning, åtal och dom, 
som ofta fallit flera månader efter att musiken klingat 
ut. Bötesbeloppet föreslås bli 800 kronor och i storlek i 
så fall jämställas med offentlig urinering. 

”Att föra oljud är redan ett brott och kommer att 
fortsätta vara så. Det här är för att vi ska få en 

effektivare tillämpning av de bestämmelser som redan 
finns, säger kammaråklagare Fredrik Jönsson till DN:s 
nyhetsredaktion (23/3). 

Nyordningen förefaller självklar. Frågan är bara om 
den räcker. Det är bara om syndaren accepterar boten 
som frågan kan ge rättslig påföljd på plats. Att ge 
polisen effektivare verktyg mot den höga bilmusiken på 
nätterna frigör tid till väsentligt allvarligare 
brottslighet. 

Jens Runnberg 

jens.runnberg@dn.se 
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06 Två personer 
häktade för stämpling 
till terrorbrott 
Två personer häktades på måndagen, på sannolika skäl 
misstänkta för stämpling till terroristbrott, skriver 
Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. 

Häktningsförhandlingen hölls i Stockholms tingsrätt 
på måndagen. De två som nu häktats greps av Säpo i 
Stockholmsregionen, under en insats på fredagen. De 
har sedan tidigare varit anhållna i sin frånvaro och 
gripandet ska ha skett efter en längre tids arbete. 

– Det misstänkta brottet har begåtts i år, brottsplatsen 
är Stockholmsområdet, säger Per Lindqvist, 
chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. 

– Båda förnekar brott. 

I övrigt är Per Lindqvist och Säkerhetspolisen förtegna 
om detaljer kring ärendet. 

Amanda Dahl  amanda.dahl@dn.se 

06 Man misstänkt för 
våldtäkt mot barn 
Den 19-årige man som misstänks för våldtäkt mot barn 
på en skola i Gävle häktades på måndagen av Gävle 
tingsrätt. 

Det var vid lunchtid på skärtorsdagen som polisen fick 
larm om ett grovt brott på Sofiedalsskolan i Valbo 
utanför Gävle. Senare på kvällen samma dag greps och 
anhölls en 19-årig man hemmahörande i Gävle. Han 
ska inte vara anställd på skolan, enligt 
Åklagarmyndigheten. Sofiedalskolan har 700 elever 
från förskoleklass till årskurs 9. 

DN 
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06 ”Olustiga 
polisinsatser mot 
demonstrationer” 
Restriktioner. Inskränkningarna i 
demonstrationsfriheten under pandemin kan vid en 
första anblick te sig rimliga. Att mängder av människor 
samlas på gatorna utgör en stor risk för 
smittspridning. 

Ändå grips jag av olust när jag ser bilder på poliser som 
med våld skingrar samlingar av människor. Skulle 
polisen, under rådande omständigheter, upplösa vilken 
demonstration som helst? Är folksamlingens syfte 
ovidkommande för polisens bedömning? 

Man kan tänka sig hur nyttigt ett tillstånd likt 
coronapandemin kunde vara för en mindre 
demokratisk stat än den svenska. Hur auktoritära 
stater nyttjar våldsmonopolet för att upprätthålla 
”allmän ordning”. Hur polisen i mer auktoritära stater 

låter sig nyttjas inte i folkets utan maktens tjänst. 
Skulle det kunna hända i Sverige? 

Detta måste vi begrunda när vi funderar på hur vi i 
framtiden ska använda oss av inskränkningar av 
politiska fri- och rättigheter för att uppnå tillsynes 
överordnade samhälleliga mål. Kanske är det också tid 
att begrunda att blind laglydnad hos polisen, eller 
vilken byråkrat som helst, under vissa omständigheter 
kan ha en baksida. 

Axel Christoffersson, Tidaholm 
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06 Irriterande 
självbelåtet om 
mänsklig godhet 
I boken ”I grunden god” försöker historikern 
Rutger Bregman leda i bevis att mänskligheten 
präglas av en drift till godhet. Tyvärr tar de 
logiska felsluten överhanden och slår över i 
sötsliskighet, skriver Saga Cavallin. 

Rutger Bregman 
”I grunden god” 

Övers. Joakim Sundström. Natur & Kultur, 383 
sidor. 

Är människan god? Det är en fråga med nästan 
pinsamt stora anspråk. Om du ställer den till den 
nederländske historikern Rutger Bregman är svaret 
enkelt. I inledningen till boken ”I grunden god” 
illustrerar han, som i Sverige förmodligen är mest känd 
för ”Utopia för realister”, vad han menar med godhet 

genom två alternativa scenarier i en hypotetisk 
flygkrasch. 

På plan A får personer som behöver hjälp förtur att ta 
sig ut, och vissa är beredda att offra sina liv för att 
rädda främlingar. På plan B utbryter total panik, alla 
får klara sig själva bäst de kan och barn, äldre och 
funktionsnedsatta blir således nedtrampade. Enligt en 
professor som brukar ställa den här frågan till sina 
studenter tror de allra flesta att plan B-scenariot är 
korrekt, medan det i själva verket nästan alltid är plan 
A som bäst överensstämmer med verkligheten. 

Bregman kallar detta för fernissa-teorin och hans nya 
bok går ut på att underkänna den fullständigt. Idén om 
den egoistiska och brutala människan som utan ett 
tunt lager civiliserande fernissa blir en monstruös 
narcissist är falsk. I själva verket vill de allra flesta 
människor väl och det ligger i vår natur att vara 
gemensamhetssökande och vänskapliga. Civilisationen 
är i stället vad som gör oss till själviska djur. 
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”I grunden god” består till stora delar av att presentera 
nya forskningsresultat kring kända och kontroversiella 
vetenskapliga studier som ”bevisar” att plan B är det 
rätta svaret. Bregman tar upp Robbers cave- och 
Stanford prison-experimenten, Stanley Milgrams 
elchocker, Påsköns undergång och hur åskådareffekten 
inverkade på Kitty Genoveses död. Studier som med 
grov generalisering ska ha bekräftat en gängse 
uppfattning om människoartens essens. Att människor 
i grund och botten är nonchalanta och nihilistiska som 
bäst och egoistiska sadister som sämst. 

Nya genomlysningar och granskningar dementerar 
eller komplicerar dock dessa slutsatser. De nya rönen 
är vid det här laget rätt spridda, men för den som ännu 
inte känner till dem erbjuder mittenpartiet av 
Bregmans bok upplysande läsning. Inledningen och 
slutet kan man däremot hoppa över. 

Det är ironiskt att någon som skrivit en bok på 300 
sidor om människans altruistiska godhet är så 
irriterande självgod. ”I grunden god” serverar 
ålderstigna idéer som vore de dagens rätt och efter eget 

recept. Boken kulminerar i att Bregman levererar nio 
”livsregler” som han själv kommit fram till under sitt 
skrivarbete. Det blir ett parodiskt sötsliskigt haveri om 
att man faktiskt måste minnas att också terroristen har 
en mamma och att man kan förändra världen genom 
att hjälpa en gammal dam över gatan, ungefär. Och här 
tar tyvärr de logiska felsluten överhanden, hur mycket 
vetenskapen än säger att människan är en riktig 
mjukis. 

Bregman verkar inte förstå det att människan så länge 
varit besatt av ondska och sin ”syndiga natur” för att 
godhet är begriplig, enkel och intuitiv, medan ondska 
är svår, invecklad och ofattbar. Han hävdar att 
”Människor som är grannar tar inte till nävarna mot 
varandra”, men vi vet ju de facto att grannar nu och 
historiskt tagit till både nävar, machetes och 
likgiltighet. Till det erbjuder Bregman tyvärr ingen 
tillfredsställande förklaring – han undviker frågan helt, 
även när han låtsats göra ansatser att besvara den. Och 
det är ju inte så märkligt. För hur förstår man sådana 
tragedier? 
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Det saknas inte teorier och modeller som söker svar i 
det biologiska, psykologiska, historiska eller kulturella. 
Bregman tar upp en handfull, och många av dem har 
någon form av giltighet. Men giltighet är inte 
detsamma som begriplighet. I slutändan är det 
obegripligt att människor kan mörda, tortera och 
våldta. Det är därför all religion, filosofi och konst har 
varit besatta av att på olika sätt hantera och meditera 
kring frågor om död och lidande, och människans 
förmåga att göra ont. Ursäkta dessa fullkomliga 
självklarheter, men jag ”speglar” bara Rutger Bregman, 
en unikt mänsklig egenskap, får jag lära mig. 

I författarpresentationen går att läsa att Rutger 
Bregman genant nog kallats ”det nederländska 
underbarnet med nya idéer”. Enligt Bregman själv 
skulle den idé han presenterar, om vi har modet att ta 
den på allvar, ”kunna utlösa en revolution”. När vi nu 
till slut insett att människan inte är någon ”Homo 
economicus” utan en ”Homo puppy” säger det ju sig 
självt att vi måste organisera samhället i enlighet med 
den här revolutionerande upptäckten. 

Men Bregman säger egentligen exakt samma saker 
som Charles Fourier och Pjotr Kropotkin sa för sisådär 
två hundra år sedan. Kropoktin, som brukar räknas 
som anarkismens grundare, gav i slutet av 1800-talet 
ut essäsamlingen ”Inbördes hjälp”. Kropotkin var 
biolog och menade att det är samarbete och strävan 
efter samhörighet som lett till mänsklighetens 
utveckling, inte konkurrens och ”den starkaste vinner”. 

Kropotkin vände sig emot de slutsatser om ”naturlig” 
kapitalistisk konkurrens som dragits utifrån 
evolutionsteorin, och menade att de var ideologiska 
snarare än vetenskapliga. Bregmans sammanställning 
av aktuell forskning visar att historien verkar gett Pjotr 
Kropotkin rätt. Han underlåter dock att nämna sin 
föregångare. Det är svårt att avgöra om Bregman inte 
känner till eller inte vill kännas vid sina egna 
idéhistoriska rötter. 

Kanske är det kritiken mot kapitalismen i 
klimatforskningens spår som öppnat dammluckorna 
för en vårflod med vetenskapligt underbyggda 
vänstermanifest, från Aaron Bastani till Nina Björk och 
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Martin Hägglund. Bregman är till skillnad från dessa 
inte uttalat vänster, tvärtemot hävdar han att hans 
vision för ett nytt samhälle går bortom politiska 
skiljelinjer. 

Det är ur ett biologiskt perspektiv helt enkelt mer 
rimligt för människan att leva utan pengar eller 
härskare, själv ha makten över sin arbetsplats, att barn 
har makten över sin skoltid och fritid och onödiga 
yrken som bankmän och reklamare avskaffas. Det är 
bara realism och sunt förnuft – samma politiska 
rättfärdigande som länge och väl kommit från 
högerhåll. Men nu när vetenskapen sagt sitt och visat 
att vi är osjälviska kommunister (i princip Bregmans 
egna ord) ”av naturen”, då är det väl bara för cheferna, 
bankerna och politikerna att tacka för sig och packa 
ihop. Eller? 

Problemet med den här nya populärvetenskapliga 
vågen som talar till läsarens ”sunda förnuft” och 
allmänna känsla för rimlighet är att man liksom räknar 
bort drivkrafterna bakom sakernas tillstånd, vilket gör 
att hela det teoretiska bygget till slut faller platt. Det är 

inte som att ingen tidigare presenterat ett mer 
”realistiskt” alternativ eller att det alternativet inte var 
tillräckligt vetenskapligt underbyggt. Det Bregman inte 
verkar inse, eller på grund av sitt apolitiska anslag inte 
vill kännas vid, är att ett gäng människor med väldigt 
mycket makt trivs bra med ojämlikheten och har ett 
intresse av att behålla den oavsett om den är orealistisk 
och orimlig. 

Vid ett tillfälle skriver Bregman att ”pengar är en 
fiktion som upprätthålls med våld”. Den radikala 
samhällsomstörtning Bregman föreslår är ju då att gå 
emot en stark och potentiellt farlig maktapparat. Det 
visar också de exempel han tar upp på blygsamma och 
misslyckade försök till förändring. 

Som när han ägnar ett helt kapitel åt att berätta om 
framgången med medborgarbudgetar i några mindre 
sydamerikanska orter, för att sedan avsluta kapitlet 
med att meddela att ”många medborgarbudgetar är för 
begränsade. Budgeten i Porto Alegre skars ner när en 
konservativ koalition kom till makten 2004. Numera 
är det tveksamt om traditionen kommer överleva i 
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staden där allting startade”. Och lite uppgivet 
konstaterar att: ”Ibland är medborgarbudgetar inget 
annat än ett magert köttben åt hungrande demokrater. 
Eliter ger sken av att låta medborgarna få inflytande 
medan de i själva verket fortsätter styra som tidigare.” 

Att en annan värld är möjlig, och önskvärd, är 
Bregman inte den första som säger. I likhet med 
många före honom vet han inte riktigt hur det ska gå 
till. 

Saga Cavallin 

07 Gängrättegången 
har inletts – 30 är 
åtalade 
Trettio personer kopplade till det så kallade 
Vårbynätverket står åtalade i ett av de största 
brottmålen hittills i Stockholm, som inleddes 
på tisdagen. Bland åtalspunkterna finns 
mordförsök, kidnappningen av en känd 
rapartist och synnerligen grovt vapenbrott. 

Fram träder bilden av unga män som har 
agerat som en maffia i flera stadsdelar. 
Samtliga åtalade nekar till brott. 

– Det som skiljer sig när det gäller Vårbynätverket är 
att det är särskilt välorganiserat, sa åklagare Anna 
Stråth i sin inledande sakframställan. 

Nätverket är enligt henne ”historiskt svårt att komma 
åt”. Medlemmarna håller låg profil genom att uppträda 
korrekt när de är i kontakt med myndigheter, 
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inkluderat polisen, enligt ett pm i förundersökningen. 
Men samtidigt framträder bilden av något som liknar 
en maffiaorganisation där nätverket har haft stor 
påverkan på områdena Vårby, Vårberg och Alby. 

– En annan sak som visar hur välorganiserade de är är 
deras medlemsavgift. Varje månad den 25:e betalar 
alla 3 000 kronor. Det blir totalt 105 000 kronor. 
Pengarna uppges i meddelanden gå till bilar, vapen och 
pengar till personer som tidigare har suttit i fängelse, 
säger Anna Stråth. 

Det handlar om grov, omfattande och hänsynslös 
verksamhet, enligt åklagaren. Nätverket styrs i strikt 
hierarkisk ordning. Nätverket har också beskrivits ha 
en militärisk organisation med en ledare som styr sina 
”kaptener”, som i sin tur styr sina ”soldater”. Det är 
”ungarna”, springpojkarna, som har narkotikan, så de 
högre upp behöver inte ha något sådant på sig.  

Högst upp i hierarkin finns en 32-årig man. 

– Det finns ingen som ens är i närheten av hans 
position. Han är ensam ledare och han bestämmer, 
säger Anna Stråth. 

Hon påpekar att de åtalade i princip inte har 
kommenterat någonting över huvud taget under 
förundersökningens förhör. Man har ändå fått insyn i 
ärendet tack vare information från avkrypterade så 
kallade Encrochattelefoner, som enligt åklagaren har 
använts av flera som tillhör de övre lagren i nätverkets 
hierarki. 

Telefonerna är dyra att använda – omkring 6 500 
kronor per kvartal i abonnemangsavgift – och alla i 
nätverket har därför inte haft sådana. 

Polisen har tidigare beskrivit nätverket som en 
maffiarörelse med tydlig påverkan på samhället i stort. 
Enskilda har beskrivit hur de väljer att inte gå till vissa 
områden vid vissa tider och det finns också tecken på 
att olika näringsidkare blivit pressade av nätverket. 
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I rättssalen på tisdagen satt de utpekade 
medlemmarna i Vårbynätverket stilla och följde till 
synes uppmärksamt åklagarens sakframställan. Till 
skillnad från vid rättegångar som rör andra kriminella 
nätverk förekom inga ordningsstörningar alls. 

Enligt Anna Stråth har nätverket också organiserat 
patrullering i de berörda områdena. Olika ”team” ska 
patrullera vid olika tider och vakta områdena som om 
det vore ”en militärbas”. 

– Vi har tagit väldigt mycket vapen i beslag i det här 
ärendet. Det är 27 vapen, åtta kilo sprängdeg och sju 
handgranater, säger Anna Stråth som hävdar att 
nätverket har ytterligare vapen i sin ägo. Bland annat 
talas det om ”kalle, vallar och gloria” – slanguttryck för 
vapen av typen kalasjnikov, Walther respektive Glock. 

Säkerheten var omfattande när den 35 dagar långa 
huvudförhandlingen på tisdagen inleddes i säkerhets-
salen vid Stockholms tingsrätt. Både rättegångssalen 
och åskådarläkaren var oväntat fulla på tisdagens 
förmiddag. Uppskattningsvis satt ett 70-tal personer i 

de två angränsande rummen – och det fysiska 
avståndet mellan personerna var bara med nöd och 
näppe tillräckligt. 

De första rättegångsdagarna ska ägnas åt åklagarens 
sakframställan. Den handlar om 16 åtalspunkter, 
Vårbynätverkets struktur och dess interna kopplingar 
och olika täcknamn de haft i den uppmärksammade 
kommunikationstjänsten Encrochat. 

Det är framför allt uppgifter från den ursprungligen 
krypterade Encrochat-kommunikationen som är 
åklagarens bevisning. Att styrka kopplingen mellan 
person och alias i chatten är centralt för åklagaren. 

– De kriminella har känt sig fullständigt trygga i 
kommunikationen på Encrochat, sa åklagaren Anna 
Stråth under sitt öppningsanförande. 

Förundersökningen på runt 15 000 sidor gör gällande 
att de åtalade inom och kring Vårbynätverket gjort sig 
skyldiga till bland annat mordförsök, människorov, 
rån, synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen 
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grovt vapenbrott och en sprängning. I mitten av april 
ska tingsrätten avhandla mordförsöket på en 29-åring 
som länge varit en av Vårbynätverkets fiender. 

En av de mest omtalade åtalspunkterna ska inte tas 
upp förrän i slutet av maj – det gäller det omtalade 
människorovet av en känd artist förra våren, där 
rapartisten Yasin Abdullahi Mahamoud står åtalad för 
stämpling. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

Adam Svensson 

adam.svensson@dn.se 

07 Jonas Thente: Efter 
20 avsnitt ”Wallander” 
står det klart att hotet 
mot Sverige kommer 
utifrån 
Henning Mankells romaner om Kurt 
Wallander har präglat den internationella 
bilden av Sverige. Vad händer om man i dag ser 
20 tv-avsnitt? Det uppstår en stark känsla av 
att Wallander haft det mycket lugnare om 
gränserna hade stängts någon gång kring 1975. 

Visst, jag är väl den ende som inte känner Kurt sedan 
gammalt. Men påskhelgen 2021 ägnade jag åt att 
överdosera Henning Mankells allt slitnare 
kommissarie Kurt Wallander, strålande tolkad av en 
Krister Henriksson som för varje avsnitt alltmer liknar 
en hund som man tycker mycket synd om men inte har 
hjärta att avliva. En fantastisk prestation. 
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Mest var jag ute efter scenerierna. Sydkusten, 
bokskogen och de närapå farbara lederna som 
genomkorsar Skåne. Men jag är väl medveten om att 
Mankells romaner om polisen i Ystad har kommit att 
bli Sveriges visitkort i världen.  

Fiktionen vinner alltid, och Sverige efter Mankell och 
hans efterföljares berättelser handlar om ett skyddat 
och ombonat litet land som under de senaste 
decennierna har utsatts för omvärlden. Det är 
grundstoryn i det som efter Mankell har kommit att 
kallas scand-noir och blivit stilbildande. Folkhemmets 
utsatthet. 

Efter kanske 20 avsnitt ”Wallander” står det helt klart 
att hotet kommer utifrån. Här finns tjuvaktiga polska 
gästarbetare, knarklangande bosnier och liberianer 
som mördar sina kusiner. Finnar, danskar, 
amerikaner, ryssar. Visst finns här svenska förövare 
också – säkert 15 procent – men jag får känslan av att 
Kurt Wallander hade haft det så fruktansvärt mycket 
lugnare om gränserna hade stängts någon gång kring 
1975. Han hade kunnat fokusera på att sätta dit 

bönderna som kör sina betor i 120 mellan Tomelilla 
och Sjöbo och äntligen få bukt med otyget. 

Det är en Sverigebild som är lättsåld. En bra fiktion. 
Oskulden som släpas i smutsen för att hon är dum nog 
att lita på någon utanför den närmsta familjen. 

De som kallar sig ”Sverigevänner” köper och ramar in 
affischen utan prut. De mest oinformerade av politiker, 
som de amerikanska republikanerna, älskar att fradga 
sig när stackars godtrogna Sverige kommer på tal. 
Samma politiska sängvätare brukar också förklara att 
Sverige är socialistiskt, så det är antagligen därför. 

Medan jag sträcktittar på ”Wallander” zoomar jag hela 
tiden ut och funderar på Sverigebild, nationalism och 
patriotism. Den engelske författaren George Orwell är 
antagligen den som tydligast har beskrivit den 
fundamentala skillnaden mellan begreppen (”Notes on 
nationalism”, 1945) och i princip bygger den på att 
patriotismen i själ och hjärta är defensiv, medan 
nationalismen är aggressiv. 
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Min egen bild är att nationalismen kröker sig av harm, 
skakar nävarna och högrött skränar, medan 
patriotismen ler tyst och sträcker på sig. 

För en stund tappade jag bort den Wallanderska 
Sverigebilden och tänkte tillbaka på stunder när jag 
har känt mig sådär extra svensk och patriotisk. 

En gång var när jag läste Maciej Zarembas text i den 
här tidningen, om de svenska soldaterna i Kosovo. Hur 
de drog på sig blå landstingstossor innan de klev in i de 
hem som stod kvar i det krigsdrabbade Bosnien. Det 
var så förbannat rörande att läsa om detta förtvivlat 
svenska anständiga beteende. 

Jag blir också patriotisk när jag läser om Stellan 
Skarsgård och hur älskad han är av sina kolleger i 
skådespelarfacket. Inga divalater. Klart familjen ska 
med. Klart att vi ska ha en sup. Eller vad det nu kan 
vara som gör att de andra stjärnorna döper sina söner 
till Stellan. 

Eller när det amerikanska tv-bolaget sänder hit en 
korrespondent för att undersöka det ”socialistiska 
helvete” som är Sverige, och Sverige (bland annat 
Björn & Benny och Robyn) svarar med att vara … ja … 
människor i största allmänhet, utan att lida några 
större men av skattetrycket och de välkända 
brödköerna. 

Tillbaka med Wallander kan jag ändå inte låta bli att 
reta mig på danskarna. 

Jonas Thente 

jonas.thente@dn.se 

500



07 ”Det är som om det 
skjuts giftpilar mot dig” 
Ärkebiskop Antje Jackelén tar en paus från 
Twitter efter det hon beskriver som lögner, hot 
och hat riktade mot både hennes person och 
Svenska kyrkan. Enligt Jackelén sprids det 
också på plattformen rena 
konspirationsteorier.  

På påskdagen medverkade Antje Jackelén och imamen 
Nasir Ahmad Arif i SVT:s ”Helgstudion” där de talade 
om påsken och religionernas roll under pandemin.  

Dagen därpå meddelande ärkebiskopen i ett inlägg på 
Twitter att hon tar en paus från plattformen. Inlägget 
innehöll ett antal skärmdumpar på meddelanden hon 
mottagit. Bland annat anklagas Jackelén för att vara en 
”islamistkramare”. Hon beskylls även för att ”sakna 
förankring i kristendomen”.  

”Berörs illa av att mina tweets används för att sprida 
hot och hat samt lögn om tro, Svenska kyrkan & 
samhället”, skriver Antje Jackelén i inlägget. 

– Jag beskrivs som ett as och en galen kärring, och det 
känns extra jobbigt att hantera detta nu när det är 
pandemi och man ofta är ensam, säger Antje Jackelén 
till DN. Det är som om det skjuts giftpilar mot dig, men 
du vet inte riktigt när de kommer. De kan komma 
många på en gång eller utspritt över en längre tid. Det 
är klart man påverkas. 

Hon betonar att ingen enskild händelse ligger till 
grund för beslutet, och att hon under en längre tid 
ansett att klimatet på Twitter motverkar meningsfulla 
samtal. Samtidigt menar Jackelén att hon och Svenska 
kyrkan förekommer i rena konspirationsteorier.  

– Ofta gäller det islam. Vissa skriver i princip att det 
inte är en religion utan en våldsbejakande ideologi, och 
att vi stöttar den. Islamhatet är påtagligt i väldigt 
många inlägg. Självklart tar vi ta avstånd från 
extremism och fundamentalism inom religionens 
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värld, men att demonisera en världsreligion kan aldrig 
leda till något gott, säger Antje Jackelén.  

Vidare beskriver hon religionsdialog som en naturlig 
del av den kristna tron.  

– Det är en självklarhet att söka dialog med andra 
delar av den kristna kyrkan, det som kallas ekumenik, 
och lika självklart att söka dialog med andra 
trosbekännare. Och närmast oss kristna står 
judendomen och islam. Jag sitter till exempel i 
exekutivkommittén för Religions for peace, en av de 
största globala aktörerna när det gäller 
religionsdialog.  

Antje Jackelén har varit ärkebiskop sedan 2014 och 
lyfts på Svenska kyrkans hemsida fram som en ”flitig 
samhällsdebattör”. Detta engagemang har genom åren 
kritiserats av röster som menar att kyrkan bör hålla sig 
utanför politiska frågor. Och så sent som på tisdagen 
uttalade sig Jackelén kritiskt till januaripartiernas 
förslag om obligatoriskt språktest för svenskt 
medborgarskap.  

– Svenska kyrkan agerar inte partipolitiskt, säger hon. 
Jag själv har aldrig heller tillhört ett politiskt parti. Att 
vara politisk innebär att vara aktiv i det offentliga 
rummet och det ingår i kyrkans uppdrag. Alla viktiga 
frågor har en hemvist i kyrkan. Utmaningarna under 
pandemin, klimatfrågan och migrationsfrågan är en 
del av det. Vi har ett ansvar och en moralisk 
förpliktelse att ställa vår kompetens till samhällets 
förfogande.  

Hon exemplifierar med sitt senaste uttalande gällande 
språktest för medborgarskap.  

– Med cirka 5,8 miljoner medlemmar är Svenska 
kyrkan den största organisationen i det svenska 
civilsamhället, och anlitas ofta som remissinstans i 
olika samhällsfrågor, till exempel migrationsfrågor. 
Omkring 2015 var det ungefär 80 procent av våra 
församlingar som engagerade sig i 
flyktingmottagandet. När vi uttalar oss gör vi det 
utifrån både den erfarenheten och tillgänglig 
forskning, säger Antje Jackelén.. 
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Hon har ännu inte bestämt när hon ska återvända till 
Twitter.  

– Allting är så färskt just nu, så jag har faktiskt inte 
hunnit tänka på det. Jag vet faktiskt inte.  

Mohamed Yussuf 

mohamed.yussuf@dn.se 

07 Weinstein kräver att 
rättegång tas om 
Filmmogulen Harvey Weinstein, som i fjol 
dömdes till 23 års fängelse för våldtäkt och 
sexuella övergrepp mot två kvinnor av en New 
York-domstol, överklagar domen och kräver en 
ny rättegång. 

Weinsteins advokater hävdar att flera fel begicks under 
rättegången och att juryn som dömde honom inte var 
opartisk. Weinsten har hela tiden hävdat sin oskuld. 

Under rättegången i New York förra året väcktes 
ytterligare åtal mot honom gällande fyra sexualbrott i 
Los Angeles. Om Weinstein döms i Kalifornien riskerar 
han upp till 140 års fängelse. 

Anklagelserna mot Harvey Weinstein kom till ytan i 
oktober 2017 och blev startskottet för metoorörelsen. 
Sedan dess har ett 80-tal kvinnor, däribland 
skådespelare som Angelina Jolie och Gwyneth Paltrow, 
vittnat om att de har utsatts för övergrepp av den förra 
filmmogulen. TT 
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08 21-åring dömd för 
våldtäkt mot barn 
En 21-årig man döms för våldtäkt mot barn i 
närheten av centralstationen i Lund. Han 
antastade en 14-årig flicka som en kväll i 
oktober förra året satt och väntade på att bli 
hämtad av sin pappa, eftersom tåget hon skulle 
åka med hade ställts in. 

Flickan försökte skaka av sig mannen, men han 
följde efter och tvingade ner henne på en bänk 
där han rörde vid henne på ett sätt som Lunds 
tingsrätt bedömer är jämförbart med samlag, 
skriver Sydsvenskan. 

Mannen nekar till brott, men dna-spår från 
honom kunde säkras på flickans kind. Han 
döms till två års fängelse och ska betala 115 
000 kronor i skadestånd till flickan. 

TT 

08 KD: Hotade kvinnor 
ska få hjälp 
KD vill skärpa straffen för brott mot 
kontaktförbud. I partiets nya 
jämställdhetsrapport föreslås bland annat att 
kontaktförbud ska kunna gälla större områden 
än i dag, som en hel kommun eller flera 
kommuner. 

– Det är mannen som får lov att flytta på sig, 
säger partiledaren Ebba Busch. 

I rapporten föreslås också att straff för brott 
mot kontaktförbud ska skärpas och att fysiska 
överträdelser alltid ska innebära fängelse. 
Likaså bör elektronisk fotboja alltid övervägas 
vid kontaktförbud. Ett annat förslag är att 
hotade kvinnor ska erbjudas ett trygghetspaket 
med larm, rätt att bära och använda 
pepparsprej samt träning i självförsvar. 
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08 Många fast i räder 
på västgötska gym 
Polisen har gjort räder på flera gym i västra 
Skaraborg, rapporterar Nya Lidköpings-
Tidningen. 16 personer misstänks för 
dopningsbrott och 15 000 preparat har 
beslagtagits. Tillslagen skedde vid olika gym i 
framför allt Lidköping och Götene under tre 
dagar förra veckan. De yngsta som misstänks 
ha dopat sig är tonåringar, de äldsta är i 50-
årsåldern. 

– Många av dem är inte straffade sedan 
tidigare, utan detta förekommer i alla 
kategorier av människor, säger Johan Rexhag, 
polischef i västra Skaraborg, till NLT. 

Hos flera av de misstänkta gjordes stora beslag 
vid husrannsakningar. 

TT 

08 ”Tidiga förhör 
minskar risken att 
vittnen hotas” 
Tidiga vittnesmål och förhör från 
förundersökningar ska kunna användas som 
bevisning i större utsträckning i stora 
brottmål. Det förslaget presenterade 
inrikesminister Mikael Damberg (S) under en 
pressträff på onsdagen. 

Han gav även en lägesuppdatering över antalet 
skjutningar under det första kvartalet 2021, 
som minskat från 90 i fjol till 52 i år. 

Lagförslaget innebär förändringar i den så 
kallade omedelbarhetsprincipen, som innebär 
att rättens dom ska grundas på vad som 
framförts under rättegången. Som det ser ut i 
dag ska det som sagts tidigare i polisförhör inte 
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ligga till grund för domen, även om 
redogörelser från förhör kan läggas fram.  

– Vi har ett behov av en mer modern, flexibel 
och effektiv handläggning av framför allt stora 
brottmål, säger inrikesministern. 

Som det ser ut i dagsläget ska vittnen och 
andra förhörspersoner höras i samband med 
rättegången. 

– Konsekvenserna av det blir ofta att förhören 
hålls långt efter den inträffade händelsen, det 
riskerar att öka pressen på enskilda 
förhörspersoner och kan leda till att uppgifter 
ändras eller dras tillbaka helt, säger Damberg 
(S). 

Åtgärden att använda tidiga förhör i 
rättegångar ska enligt förslaget användas i 
stora brottmål av grövre karaktär, och det ska 
vara upp till domstolarna att göra en prövning 

av om det är lämpligt att åberopa polisförhör 
som bevis. 

Enligt förslaget är det bland annat polisförhör 
som spelats in med ljud och bild som ska 
kunna användas i större utsträckning än i dag.  

– Det ger bättre förutsättningar för materiellt 
riktiga domar, berättelser som lämnats tidigt 
kan vara mer tillförlitliga, de kan också vara 
mindre påverkade av vad andra människor har 
sagt eller vad som framkommit i medier. 

– Att tidiga förhör kan användas i större 
utsträckning minskar även risken för att 
vittnen och brottsoffer utsätts för hot, säger 
Damberg. 

Advokatsamfundet har tidigare uttryckt kritik 
mot förslag om att förändra 
omedelbarhetsprincipen, och sagt att det skulle 
innebära att försvarets möjligheter att 
ifrågasätta åklagarens bevisning beskärs. 
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– Vi har tagit del av synpunkter under 
remisstiden och utvecklat förslaget från 
utredningen. Förslaget vi går fram med är 
balanserat och möter kraven på en rättvis 
rättegång, säger Damberg. 

Regeringen avser att lägga en proposition före 
sommaren och den nya lagen väntas träda i 
kraft den 1 januari 2022. 

Under pressträffen presenterades även en 
lägesuppdatering över skjutningar under årets 
första kvartal. Siffrorna visar att antalet 
skjutningar minskat jämfört med samma 
period i fjol, från 90 skjutningar 2020 till 52 i 
år. Även antalet skadade och dödade i samband 
med skjutningar har minskat. 

– Det är fortfarande tidigt att dra några 
slutsatser om situationen, vi är bara i början av 
en stor upptrappning av arbetet mot 
gängkriminalitet i Sverige, säger Damberg. 

Hamilton Steiner 

hamilton.steiner@dn.se 

08 Ockelbo läckte data 
till Google 
Genom att använda sig av statistikverktyget 
Google analytics har Ockelbo kommun av 
misstag spridit information om dem som 
besökt hemsida och intranät, skriver Gefle 
Dagblad. 

Läckan har pågått under de tio år man använt 
sig av verktyget. Nu har kommunen anmält 
intrånget till Integritetsskyddsmyndigheten, 
IMY. 

Ip-adresserna till datorer, smarta telefoner och 
läsplattor som besökt hemsidan har skickats 
till Google som sedan gjort dem tillgängliga för 
företag de samarbetar med. Genom ip-
adresserna kan man till exempel se positionen 
för enheten personen surfar från. 
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– Det är absolut inte bra, eftersom ip-adresser 
räknas som personuppgifter, säger Monica 
Åkesson, kommunikatör och systemförvaltare 
för kommunwebben, till Gefle dagblad. 

Även grannkommunen Gävle har drabbats av 
intrång genom Google analytics. Kommunerna 
har slutat använda verktyget. 

08 Två döda vid 
storbrand – tre 
personer anhållna 
Två personer har hittats döda efter tisdagens 
bostadsbrand i Halmstad. Tre personer är 
anhållna för mord och grov mordbrand. 

Under tisdagskvällen fick polisen larm om ett 
bråk i Halmstad. Där hittade man en svårt 
skadad man i anslutning till ett flerfamiljshus i 
lågor. Mannen hade allvarliga stickskador och 
avled senare på sjukhus. 

Under onsdagseftermiddagen kunde man söka 
igenom fastigheten och där anträffades en 
kropp. 

– Kroppen är inte identifierad, vi har inga 
uppgifter om kön eller ålder. Vi kan bara 
konstatera att en kropp är anträffad i den del 
av byggnaden som var intressant för oss att 
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undersöka, säger polisens presstalesperson 
Stefan Gustafsson. 

– Efter omständigheterna är det svårt att 
identifiera denne. Om det är branden eller 
något annat vet vi inte i nuläget, säger han om 
dödsorsaken till TT.  

En man i 30-årsåldern greps under 
tisdagskvällen då han sökte sjukhusvård. 
Senare kunde ytterligare två gripas och 
samtliga tre är anhållna för mord och grov 
mordbrand.  

Enligt kommunen är den förstörda byggnaden 
ett flerfamiljshus som bland annat används 
som studentboende. 

Brandförloppet beskrivs som väldigt snabbt 
och vittnen uppgav hade de hade hört någon 
form av smäll eller explosion i samband med 
att branden startade. 

Bombtekniker var på plats under morgonen, 
men det finns inget som tyder på att någon 
explosion inträffat, meddelar polisen. 
Smällarna uppstod troligen vid branden. 

DN har varit i kontakt med åklagare Henrik 
Kindlund som meddelar att han kommer att 
kommentera händelsen först under 
torsdagen.   

Sebastian Orre 

sebastian.orre@dn.se 
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08 Läkaren som 
utfärdade falska 
coronaintyg fick nytt 
jobb på Sahlgrenska 
Läkaren som var ansvarig för den privatklinik i 
Göteborg som utfärdade falska negativa pcr-
prov för covid-19 fick i slutet av mars nytt jobb 
– på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Detta trots att han är föremål för både en 
polisutredning och en tillsyn gällande sin 
yrkesutövning. 

På onsdagen beslutade sjukhuset att läkaren 
tas ur tjänst.  

Mannen anhölls i januari misstänkt för flera 
fall av bedrägeri. Då hade Ivo, Inspektionen för 
vård och omsorg, i en utredning slagit fast att 
läkaren utfärdat intyg utifrån provsvar som 

inte analyserats på ett ackrediterat 
laboratorium. 

Anhållandet hävdes några dagar senare och 
sedan dess har mannen haft reseförbud i 
väntan på åtalsbeslut.  

Samma dag som han anhölls, den 27 januari, 
fick läkaren sparken från Södra Älvsborgs 
sjukhus i Borås, där han hade arbetat samtidigt 
som han var ansvarig på privatkliniken i 
Göteborg. 

Trots pågående polisutredning anställdes 
läkaren på Sahlgrenska universitetssjukhuset 
den 22 mars i år, något Göteborgs-Posten 
avslöjade på onsdagen.  

Verksamhetschefen Mathias Alvidius bekräftar 
anställningen för DN, men säger att man under 
onsdagen tagit beslut om att ta läkaren ur 
tjänst till dess att internutredningen är klar. 
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– Vi ser naturligtvis allvarligt på detta. Och 
under tiden som vår personalutredning pågår 
har vi bedömt att den här personen inte ska 
vara i tjänst, säger Mathias Alvidius.  

Mannen har under de här veckorna varit 
verksam som vikarierande underläkare inom 
vuxenpsykiatrin på en av sjukhusets 
öppenvårdsmottagningar.  

– Han jobbade i team tillsammans med andra 
medarbetare och specialistläkare och personen 
har på det sättet inte fullt ut arbetat 
självständigt. Utifrån det vi vet i dag finns det 
inga indikationer på att patientsäkerheten har 
varit ifrågasatt vad gäller det här arbetet som 
personen har utfört, säger Mathias Alvidius.  

Anser du att er rekryteringsprocess har brustit 
här? 

– Det går inte att utesluta att 
rekryteringsprocessen har brustit i det här 

specifika fallet, med tanke på att personen är 
anställd hos oss. Men det är naturligtvis något 
som den här utredningen får påvisa. 

– Det finns ju en rutin för vilken typ av kontroll 
man ska göra, till exempel att personen har 
legitimation, inte är dömd för brottslig 
handling som omöjliggör anställning i den 
typen av verksamhet som sjukvården innebär. 
Men också naturligtvis att man ska ta referens 
från den person som senast var chef.  

Utredningen omfattar själva 
anställningsprocessen, personalärendet och en 
analys av de arbetsuppgifter som personen 
utfört. Mathias Alvidius uppskattar att 
utredningen är färdig inom ett par veckor. 

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 
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08 Niklas Wahllöf: När 
skitsnacket når 
oanade höjder blir 
sanningssägarna de 
nya idolerna 
Vad händer när uppfattningen sprider sig att 
ingen har något att säga av värde? Att allt är 
luft, nys, fluff och dålig reklam. Jag kommer 
att tänka på Yngve i Klas Östergrens roman 
”Plåster”. Han som kräktes rakt ut när han 
hörde plattityder.  

Det finns en farbror i början av Klas Östergrens roman 
”Plåster” som heter Yngve. Yngve blir illamående av 
plattityder. Så illamående blir han om någon säger 
något riktigt banalt att han kräks, rakt ut. Han kan inte 
hindra sig. ”Man kan dö i vilket ögonblick som helst. 
Varje ord kan bli vårt sista”, flämtar han efter spyan. 

”Och så säger du sånt som du inte menar något särskilt 
med?” 

Protagonisten, en nattportier, och Yngve som är 
cigarrhandlare befinner sig i var sin rullstol, i 
besöksrummet på ett lasarett. Man får väl tänka sig att 
båda hanterar stadier av kris, desperation, kanske 
dödsångest, och i ett sådant läge betraktar vardagliga 
dumheter på ett strängare sätt än hos oss andra, intar 
en mer drastisk livsfilosofi. Som att sluta tolerera sånt 
som man bara säger:  

”Jag tål inte folk som går omkring och citerar”, 
förtydligar Yngve. Dessutom utspelar sig detta på 
1980-talet, så allt från förnamn till yrken och vårdform 
är i dag antikverade. 

Men Östergren ändå, det kunde vara skrivet just nu, 
om vår tid. 

För efter åratal av stadigt stigande nivåer av det som 
våra pappor brukade kalla guano – fågel- och 
fladdermusspillning, mycket effektivt gödsel – i det 
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surr som omger oss dagarna i ända har allt mindre 
kommit att betyda allt mer. Eller i alla fall tagit mer 
plats. Det är lätt att peka på en allmän kapitulation för 
”marknadens” framgångsklyschor, feelgood--
geschäftets doftljusfloskler, coachprosans ”bästa 
versionen av dig själv”-banaliteter. Eller bara det 
faktum att någon olyckligtvis gjorde berömdheter av 
idioter, varur det rinner så många plattityder, i 
samtliga publiceringsformer, att man går och 
sekundärskäms hela dagarna. 

Men vi vanliga klantskallar har också fyllt på rätt bra 
själva. Som de floder av förment nödvändiga 
meningslösheter, ryggdunkar och sådant vi inte det 
minsta menar, på exempelvis sociala medier: 
”Makalösa magiska mirakelmänniska!” 

Vad händer när uppfattningen sprider sig att ingen 
någonstans har något att säga av värde? Att allt är luft, 
nys, fluff? Då kommer Yngve. En hel parad av honom 
kommer, de som säger som det är och nu är på väg att 
bli en ny sorts idoler. 

Lite överallt i samtidskulturen förs de bistra, 
självsäkra, frispråkiga, inte sällan lite äldre, fram för 
att hos fnittrande pratshowvärdar, regissörer, 
programledare säga något stenhårt om alla dumheter 
vi andra sprider omkring oss. Från USA väller det in 
(USA väller alltid in) klipp och artiklar, poddar och 
långa inlägg med personer som tar bladet från munnen 
om hur dum samtiden är, hur mycket skit alla pratar.  

Fran Lebowitz vandrar omkring i New York och säger 
dräpande saker om människorna omkring sig, och 
regissören Martin Scorsese ser ut att kissa på sig av 
förtjusning. Ståuppkomikern Bill Burr vräker sig i allt 
fler tv-soffor och låter vreden över allt skitsnack flöda, 
så pass att pratshowvärden viker sig bakom 
skrivbordet. En podcastvärd som Joe Rogan älskar att 
bjuda in gäster som Elon Musk eller Jordan B Peterson 
som får smula sönder våra, enligt dem, vanligaste 
vanföreställningar. 

Saken är att det ibland kommer plattityder ur också 
deras munnar. Pinsamma självklarheter. Eller bara 
otrevligheter. 
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I bästa fall når vi en platåfas, som det heter, där en 
balans mellan tomhetens väder och vind-snack som 
socialt kitt och ilskna tillrättavisningar råder. Eller så 
blir det snart en väldig massa Yngve-pizzor där ute. 
Kanske kan vi lite till hens bidra genom att från och 
med nu använda bara en lagom dos plattityder. Det är 
trots allt en dag i morgon också. 

Niklas Wahllöf 

niklas.wahllof@dn.se 

09 Ledare: 
Migrationspolitik kan 
inte hatta fram och 
tillbaka 
Migrationskommittén hade två uppdrag. Det första var 
att ta fram ett förslag på en ny och hållbar 
migrationslagstiftning som värnar asylrätten. Det 
andra var att skapa en bred politisk enighet kring 
helheten, så att migrationslagstiftningen skulle ha en 
chans att hålla över tid. 

Kommittén kan delvis sägas ha lyckats med det första i 
och med det förslag som dess ordförande presenterade 
förra året. Med det andra uppdraget gick det sämre: 
förhandlingarna kraschade. 

Därför kommer den nya lagen inte att kunna röstas 
igenom i riksdagen som ett paket, eftersom de 26 
punkterna stöds var för sig av hoppande majoriteter. 
Det betyder att migrationspolitiken, de höga 
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ambitionerna till trots, inte kommer att avgöras för en 
överskådlig framtid. Tvärtom kommer konflikterna att 
leva åtminstone under valrörelsen 2022 och sannolikt 
åtminstone under nästa mandatperiod. 

För det har varit en snårig väg fram till det förslag som 
Morgan Johansson (S) och Märta Stenevi (MP) 
presenterade på torsdagen. Först kom alltså 
kommittén inte överens. Sedan slog Miljöpartiet bakut 
och krävde flera tillägg. Det som väckte mest 
uppmärksamhet var att införa en bredare humanitär 
skyddsgrund, varpå Liberalerna hotade att lämna 
januariavtalet och regeringssamarbetet. 

Nu ska dock den punkten vara omarbetad. MP är 
fortfarande ombord. Och Morgan Johansson verkar tro 
att även Liberalerna kommer låta sig nöjas, vilket 
också Nyamko Sabuni (L) antydde på 
torsdagseftermiddagen. 

I så fall är förutsättningarna goda för att lagen klubbas 
– möjligen efter nya justeringar till följd av Lagrådets 
granskning – eftersom alternativet är de regler som 

gällde innan den tillfälliga lagen trädde i kraft. Det vill 
inget av riksdagens stora partier. 

Därmed får Sverige en stramare permanent 
migrationslagstiftning, som ligger mer i linje med 
resten av EU, där asylrätten fortfarande värnas. Det 
innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd 
blir huvudregel, vilket inte är oproblematiskt men nog 
oundvikligt, eftersom Sverige inte kan skilja ut sig för 
mycket från övriga EU-länder. 

Dessutom är ordet ”permanent” en sanning med 
modifikation, då konsekvensen av att det saknas en 
riksdagsmajoritet för helheten är att enskilda delar när 
som helst kan rivas upp. Det öppnar för tvära kast, 
undantag och att migrationsfrågan i stället för att bli 
mindre konfliktfylld kommer att vara glödhet under 
valrörelsen. Det verkar också vara vad Moderaterna 
önskar. 

Partiet presenterade på torsdagens DN Debatt ett nytt 
integrationspolitiskt program. Den första punkten var 
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minskad invandring – och att ett volymmål ska införas, 
som i praktiken sätter asylrätten ur spel. 

För M handlar det sannolikt om att visa 
invandringskritiska väljare att de kan lita på Ulf 
Kristersson, samt signalera till Sverigedemokraterna 
att migrationen är ett av de områden där M och SD 
tycker ungefär lika och där det därför är lätt att komma 
överens. 

Det senare är i så fall en felkalkyl. SD lever på att vara 
hårdast i migrationsfrågan. Flyttar övriga partier 
närmare kommer SD bara att ta ytterligare ett steg 
bort, vilket är en av flera orsaker till att en bred 
överenskommelse hade varit att föredra. Vidare hade 
det sänkt konfliktnivån i migrationsdebatten och gett 
förutsättningar för en lagstiftning som ligger fast över 
tid. 

DN 9/4 2021 

09 Tonåring dömd för 
dåd hos frisör 
En 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för 
mordförsöket på en frisersalong i Borås förra året, 
skriver Borås Tidning. Det var i mitten av september 
som en maskerad person kom in på frisersalongen och 
avlossade sitt vapen. En frisör träffades i benet, men 
måltavlan var troligen en gängkriminell 26-åring som 
just då besökte salongen. 

17-åringen döms av Borås tingsrätt för mordförsök på 
kunden i salongen och för synnerligen grov misshandel 
av frisören. Han döms också för en rad andra mindre 
brott och straffet sätts till tre år och åtta månaders 
sluten ungdomsvård. 

En 18-årig man som stått åtalad för medhjälp till 
mordförsök frias helt. 

TT 
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09 Poliser frias efter 
dödsskjutning 
Åklagaren har lagt ner förundersökningen mot de två 
poliser som sköt ihjäl en man i Härnösand under en 
insats. Enligt åklagare Bengt Åsbeck avlossade 
poliserna skotten i nödvärn, rapporterar lokala medier. 

TT 

09 Deras livsverk i 
ruiner efter 
dubbelmordet 
68-årige Vello Tiisfeldt-Räni står med sonen 
Mikael framför polisens avspärrningsband. 

I tisdags kväll misstänks två män ha mördats i 
lägenheterna de hyr ut i den gamla Pingst-
kyrkans gård i Halmstad. 

– Det är en chock, det är ju ett livsverk som gått 
upp i rök, säger Vello. 

HALMSTAD. Uthyrningsboendet Stugcentralen med 
30 rum ligger bara hundra meter från Halmstads 
berömda sandstränder. 

Medan polisens tekniker i vita overaller och experter 
från räddningstjänsten kliver runt i bråten, 
promenerar boende i sommarstugeområdet Viggen 
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med barnvagnar och gångstavar som om inget särskilt 
hänt. 

Men ett campingbord som två damer från Röda korset 
ställt upp skvallrar om att något inte är som vanligt i 
den stilla idyllen. 

Vad som hittills är känt kring dramat i Halmstad är att 
en kvinna som bor intill Stugcentralen strax efter 
klockan 21 på tisdagskvällen hörde en mycket kraftig 
smäll. Hon rusade ut och såg hur det rök från 
uthyrningsboendet, sprang dit och bankade på dörrar 
för att varna om att det brann. 

Samtidigt sprang en man bort från boendet till en bil 
och körde iväg. Det är denne man som polisen 
misstänker är identisk med den som en kort stund 
senare kom till akuten på sjukhuset med skador som 
sjukhuspersonalen kopplade till nyheten om branden. 

Mannen är nu anhållen misstänkt för mord och grov 
mordbrand. Åklagaren väntas på fredagen fatta beslut 
om att begära honom häktad. 

Boende hade samtidigt släpat ut en man som fått svåra 
knivskador till gatan för att försöka hålla honom vid liv 
tills dess att ambulansen kom. Denne man avled 
senare på sjukhus. 

Sent i onsdags, när polisen väl kunnat söka igenom 
byggnaderna, hittades ytterligare en man död. 
Dödsorsaken är ännu inte känd. Samtidigt meddelade 
polisen att även två kvinnor anhållits såsom skäligen 
misstänkta för inblandning i mord och mordbrand. 

Vid lunchtid i går, torsdag, sa polisens yttre befäl Mats 
Timmermann till DN att man kunnat klara ut att ingen 
ytterligare person saknas. Identifieringen av de döda 
var inte slutligt fastställd. 

– Vi har en god idé om vilka de är och vi har 
fingeravtryck som vi skickat iväg, säger Timmermann. 

Den anhållne mannen är bosatt i Halmstad och känd 
av polisen sedan tidigare. De två anhållna kvinnorna är 
nära anhöriga till honom. 

518



På frågan om vad man tror har hänt, säger polisen 
Mats Timmermann: 

– Det kan ha blivit en schism av något slag. Det har 
uppstått ett knivslagsmål. 

Normalt brukar många studenter vid högskolan bo i 
lägenheterna men på grund av pandemin och stängd 
undervisning har ägarna till Stugcentralen hyrt ut till 
företag som behövt boenden för sina utländska 
arbetare. 

Nu är framtiden för Stugcentralen oklar. Vello 
Tiisfeldt-Räni berättar att han köpte fastigheten, 
Pingstkyrkans gamla församlingsgård, 1987. Nu är det 
Sonen Mikael som sköter mycket av jobbet där och när 
DN talar med dem har Mikael precis fått gå runt i 
resterna av branden. 

– Jag hade tänkt gå i pension på heltid men det här lär 
väl ta ett par år att ordna upp, säger Vello. 

– Det är som en chock. Man känner många av gästerna 
så väl, det blir som en familj här. Hur det ska bli nu... 
jag vet inte. Vi måste hinna tänka igenom allt. 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 
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09 
Mobilkommunikation i 
fokus under 
gängrättegången 
Vårbynätverket kommunicerade öppet via sina 
telefoner – trygga med krypteringen hos 
mobiltjänsten Encrochat. När krypteringen 
knäcktes i hemlighet fick polisen ovärderlig 
information.  

Men åklagarnas unika bevisning mötte 
motstånd från de åtalades försvarare i 
Södertörns tingsrätt på torsdagen. 

Fem unga män i det kriminella Vårbynätverkets högsta 
skikt var i fokus under dag två av den omfattande 
rättegången där totalt 30 personer åtalas för allvarliga 
brott. Åklagarsidans tre representanter fortsatte sin 
sakframställan där foton och meddelanden på 

beslagtagna telefoner kopplas till de olika häktade 
personerna i nätverket. 

En av bilderna visar en 17-årig framgångsrik rappare 
som verkar tryckas ner hårdhänt av en maskerad 
person. Informationen är hämtad från en av de 
krypterade telefonerna.  

”Hahaha”, skriver en av personerna i ett meddelande 
kopplat till bilden.  

Åklagarna menar att den maskerade personen är en 
22-årig man som beskrivs ha en högt uppsatt position i 
nätverket. I förundersökningen beskriver polis med 
mycket god kännedom om personerna i nätverket hur 
den maskerade personen är just 22-åringen, och man 
hänvisar till mannens karakteristiska ögon som tydligt 
framgår trots maskeringen.  

Bilden på den 17-årige rapparen återfinns också på den 
krypterade telefon som åklagarna menar har varit just 
22-åringens. 
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Åklagarna arbetade sig metodiskt fram genom åtalet på 
torsdagen – informationen på Encro-telefonerna och 
upplysningar som har inhämtats genom klassiskt 
polisarbete jämfördes successivt med andra 
upplysningar för att binda de olika medlemmarna i 
nätverket till de olika telefonerna. 

Processen är långdragen och rättegången är planerad 
att hållas i hela 35 dagar. 

På en annan bild håller en annan maskerad person en 
kniv mot halsen på den 17-årige rapparen som 
samtidigt blöder från näsan. Enligt åklagarna är denna 
maskerade person en av bröderna till Vårbynätverkets 
32-årige ledare. 

”Man ser klart och tydligt att det e min bror”, står det i 
en text som åklagarna menar skrevs av 32-åringen. 

Informationen från Encrochat och telefonerna är en 
betydande del i åklagarnas bevisning i det omfattande 
målet där de 30 personerna misstänks för bland annat 

synnerligen grovt vapenbrott, mordförsök, 
människorov och en sprängning. 

Åklagarnas sakframställan innebär att i detalj visa hur 
man har lyckats koppla de olika åtalade personerna till 
olika Encro-telefoner, som används av kriminella för 
att kommunicera säkert.  

Kammaråklagare Anna Stråth berättade tidigare att 
förtroendet för krypteringen i de dyra telefonerna har 
varit stort från Vårbynätverkets sida.  

– De kriminella har känt sig fullständigt trygga i 
kommunikationen på Encrochat, sade åklagaren Anna 
Stråth under öppningsanförandet under tisdagen, 
rättegångens första dag. 

Men krypteringen knäcktes – och åklagarsidan fick 
tillgång till en enorm mängd information som kan 
kopplas till de olika åtalade personerna.  

Mycket är dock fortfarande oklart när det gäller hur 
tung bevisningen från Encro-telefonerna kan vara. 
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När försvararna under torsdagseftermiddagen inledde 
sina sakframställningar stod deras strategier snart 
klara: Genom att visa exempel på hur Encro-
telefonerna ska ha använts av andra personer än de 
som åklagarna har pekat ut som huvudsakliga 
användare av telefonerna skapas också frågetecken 
kring hur värdefull informationen som rör de 
krypterade telefonerna är.  

Samtliga åtalade nekar till brott. 

Adam Svensson adam.svensson@dn.se 

10 Man döms för 
våldtäkt mot barn 
Genom en dna-träff i Tyskland fick polisen upp ögonen 
för en 39-årig man som nu döms till fyra och ett halvt 
års fängelse för grov våldtäkt mot barn. 

En 14-årig flicka överfölls av en man som kom 
cyklande och drog in henne i ett buskage där hon 
våldtogs. Händelsen har varit omskriven och skedde 
vid Husiegårdens idrottsplats i Malmö mitt på dagen i 
juli 2016. 

Efteråt beslutade åklagaren om masstopsning på 
hundratals män – till en början utan framgång, men i 
augusti 2020 kom beskedet från Tyskland om en dna-
träff. 

TT 
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10 Gängmedlemmar 
döms för överfall 
Mannen blev kontaktad av en gammal kamrat som 
ville hälsa på – det slutade med att han blev rånad, 
misshandlad och svårt knivskuren av flera personer. 

Nu döms tre män med kopplingar till ett kriminellt 
gäng till fleråriga fängelsestraff, rapporterar 
Göteborgs-Posten. 

Händelsen utspelade sig i på Hisingen i Göteborg i 
mitten av december förra året. Enligt GP har den 
skadade mannen i utredningen berättat att en av 
angriparna sagt ”det är lika bra att vi dödar honom”. 

TT 

10 KD och SD vill utvisa 
ambassadör 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att 
Sverige utvisar Kinas ambassadör Gui Congyou, 
skriver Expressen. 

– Ambassadören har kallats upp vid upprepade 
tillfällen och det har inte hjälpt. Han behöver förklaras 
persona non grata, säger KD:s utrikespolitiske 
talesperson Lars Adaktusson till tidningen. 

Kravet framförs sedan ambassaden skickat ett brev till 
Expressenmedarbetaren Jojje Olsson med kravet att 
han ska upphöra med sin kritiska rapportering om 
Kina eller ”möta konsekvenserna av sina handlingar”. 

TT 

523



10 Konflikt tros ligga 
bakom mordbrand 
En man har häktats efter branden i Halmstad i 
tisdags. Två personer är döda och den 
misstänkte har medgett att han använt kniv 
mot en person, men förnekar brott. 

– Det ska ha funnits en bakomliggande 
konflikt, säger åklagaren Henrik Kindlund. 

Den 27-årige mannen är häktad misstänkt för mord 
och grov mordbrand. 

– Han är på sannolika skäl misstänkt för mord 
eftersom han vidgår att han hållit i en kniv, och vi 
samtidigt har en avliden person som dött av knivhugg, 
och det har varit ett tumult mellan de här personerna, 
säger Henrik Kindlund. 

Just nu utreds mord i ett fall. Det gäller den person 
som hittades svårt skadad utanför den brinnande 
byggnaden och som senare avled på sjukhus. Redan 

under kvällen kom vittnesuppgifter om att det även 
saknades en person. Dagen därpå hittades en död 
person i resterna av det eldhärjade huset. 

– Vi har en målsägande, ett brottsoffer, även när det 
gäller den grova mordbranden. Men vi ska undersöka 
kroppen för att utesluta att det även skett våld mot den 
personen. Kroppen är svårt bränd, säger Henrik 
Kindlund. 

Det var vid 21-tiden på tisdagskvällen som polisen fick 
larm om bråk och möttes av ett flerfamiljshus i lågor. 
Branden hade ett snabbt förlopp och delar av 
byggnaden totalförstördes. 

27-åringen greps redan på kvällen när han sökte vård 
på sjukhus med skador som kopplades till branden. 

Under häktningsförhandlingen i Halmstad tingsrätt på 
fredagen gjorde mannen vissa medgivanden. Däremot 
nekar han till brott, skriver Hallandsposten. Han har 
sagt att han höll i en kniv och högg en man, men att det 
inte var med avsikt att döda. Han har också sagt att 

524



han anlade branden, men att avsikten inte var att den 
skulle spridas. 

Ytterligare två personer, två kvinnor, anhölls efter 
branden som skäligen misstänkta för mord och grov 
mordbrand. De släpptes under torsdagen. 

– Jag har inte skrivit av misstankarna men jag anser 
inte att det fanns tillräckligt för att hålla dem anhållna 
längre, säger Kindlund. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

10 Ex-par åtalas för 
hundratals grova 
barnvåldtäkter 
Sexuella övergrepp hade blivit vardag för två 
små barn, enligt åklagaren. Först när det ena 
barnet smittats av en könssjukdom och 
träffade en läkare avslöjades vad de hade varit 
med om. Ett av barnen ska ha utsatts för 
hundratals grova våldtäkter. 

Det yngsta barnet var bara några veckor när 
övergreppen inleddes och dessa fortsatte sedan fram 
tills polisen slog till, enligt åklagaren. 

– Det handlar om grova sexuella övergrepp mot barn 
som har begåtts frekvent under sex års tid, säger 
åklagare Linda Caneus. 

En man och en kvinna som tidigare varit ett par åtalas i 
Kalmar tingsrätt för att tillsammans ha begått grova 
barnvåldtäkter som också filmats och fotograferats. 
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Kvinnan åtalas för 15 fall av grov våldtäkt mot det 
yngre av barnen och en grov våldtäkt mot det äldre 
barnet 2014–2015. Det äldre barnet har också utsatts 
för ett stort antal sexuella ofredanden enligt åtalet. 

Mannen åtalas också för fortsatta övergrepp fram till 
2020 – totalt åtalas han för uppåt 200 grova våldtäkter 
mot barn, varav en del i det äldre barnets närvaro. 

Paret har inte levt isolerat, så den enda anledningen 
åklagaren kan se till övergreppen inte avslöjades 
tidigare är att barnen inte haft några synliga skador 
och inte själva berättat för utomstående. 

– De här övergreppen hade normaliserats för barnen. 
Det hade blivit barnens vardag och små barn vet 
kanske inte alltid att det är fel det som sker, säger 
Linda Caneus. 

Hon beskriver barnen som närstående till mannen och 
kvinnan, men vill inte gå in på om de är syskon. 

Efter orosanmälan från läkaren i maj förra året slog 
socialtjänsten omedelbart larm till polisen, som kunde 

göra ett tillslag hemma hos mannen redan samma dag. 
Detta har varit avgörande för utredningen, enligt 
åklagaren. 

Mannen hade cirka 1,8 miljoner filer med 
barnpornografiskt material hemma. Av detta var mer 
än 13 000 bilder och 1 900 filmer egenproducerade. 
Större delen av materialet bedöms som särskilt 
hänsynslöst. Det finns inget som tyder på att 
materialet spridits vidare till andra, enligt åklagaren. 

Mannen har även fört dagbok, mer än 5 000 sidor, om 
övergreppen. Utredande poliser har haft kontinuerlig 
handledning av psykolog. 

TT 
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11 Skott in i lägenhet i 
Täby 
Polisen söker efter en gärningsperson efter att skott 
avlossats mot en lägenhet i Arninge i Täby kommun på 
lördagen. Ingen person har skadats. Händelsen 
rubriceras som mordförsök. 

Vid 12.30-tiden på lördagen larmades polisen om en 
skottlossning i Arninge. 

– Vi får uppgifter om att en person har skjutit med 
kulvapen in i en fönsterruta i en lägenhet, säger Ola 
Österling vid Stockholmspolisen. 

Hur många personer som befann sig i lägenheten vill 
polisen inte kommentera, men ingen person skadades 
vid händelsen. 

Gustav Olsson gustav.olsson@dn.se 

11 Röntgenläkare 
förgrep sig på kvinna 
En röntgenläkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna 
förde in sina fingrar i underlivet på en kvinnlig patient 
som han skulle undersöka levern på. Övergreppet har 
anmälts till både Inspektionen för vård och omsorg 
(Ivo) och polisen, rapporterar Eskilstuna-Kuriren. 

Kvinnans lever skulle ultraljudsundersökas vid besöket 
i mars, men när hon var ensam med läkaren drog han 
ned byxorna på henne och förgrep sig på henne. 
Kvinnan kontaktade läkarens chef, varpå 
sjukhusledningen tog kontakt med mannen. 

Han erkände tilltaget och sade att han gjort det för att 
undersöka urinblåsan, men ingen hade beställt någon 
sådan undersökning och den hade inte heller förts in i 
kvinnans journal. 

TT 
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11 Forskare kritiserar 
polisens lista 
Framgången i ett av Göteborgs tidigare särskilt 
utsatta områden lägger grunden för nya 
trygghetssatsningar i staden – och i resten av 
landet.  

Men återigen väcks kritik mot polisens 
bedömning av vad som är ett utsatt område och 
hur man blir av med stämpeln. 

– Det är helt upp till polisen, säger 
polisforskaren Stefan Holgersson. 

Polisens arbete i områden som bedöms som utsatta 
och särskilt utsatta i Sverige fortgår. Nyligen kunde 
Göteborgs kommun, tillsammans med storbolagen 
Stena Fastigheter och Volvo Cars, berätta att man 
inleder en satsning för att göra Tynnered tryggt igen. 

Inspiration för satsningen i Tynnered hämtas från 
Gårdsten, som 2019 blev det första området att bli av 

med stämpeln ”särskilt utsatt”, sedan listan 
publicerades 2015. Det heter nu att Gårdsten är ett 
”riskområde”, och Gårdstensmodellen kan komma att 
bli ett riktmärke i trygghetsarbete även utanför 
Göteborg.  

Den positiva utvecklingen lutar sig i sin tur på polisens 
bedömning – eller lägesbild som det kallas internt – 
om vilka områden som är utsatta. 

Men framgången i Gårdsten och den kommande 
satsningen i Tynnered aktualiserar debatten om 
polisens lista över utsatta områden i sig, hur den tagits 
fram och om vad som krävs för att strykas från listan. 

Polisforskaren Stefan Holgersson, som även arbetar 
som polis, menar att satsningen redan från början var 
fel, eftersom kriterierna för vad som gör ett område 
utsatt är för vaga. 

– Svaret på vad som utmärker ett utsatt område är ofta 
i väldigt generella termer. I början pekades inte Fittja 
och Alby ut som utsatta områden men däremot 
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Norsborg och Hallunda, och man kan ifrågasätta vad 
det var för kriterier som var avgörande där, säger 
Stefan Holgersson. 

För att ett område ska klassas som särskilt utsatt måste 
det enligt polisens definition ”kännetecknas av en 
allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen”.  

– Men hur mäter polisen när folk har mindre vilja att 
vittna? Och hur mäter man när det ser olika ut? På ett 
ställe kanske det är en familj som är väldigt stark, på 
annat håll är det löst sammansatta gäng som är starka, 
i ett tredje fall finns det misstro mot polisen som gör 
att man inte vittnar, säger Stefan Holgersson. 

Enligt honom blir det problematiskt när polisen, som 
själva tagit fram kriterierna för vad som gör ett område 
utsatt, också avgör när en satsning anses lyckad.  

– Det är helt upp till polisen. Det är lätt att lyckas när 
det är man själv som bestämmer. Det blir ännu mer 
vanskligt när polisen har en stor press att visa 
handlingskraft att man lyckats.  

Bedömningen om vilka som hamnar på listan – eller 
lägesbilden – utgår ifrån hur lokalpolisområdena 
bedömer och beskriver situationen på marken, säger 
Manne Gerell, kriminolog vid Malmö universitetet, 
som själv var med och utvecklade polisens metod för 
att kategorisera utsatta områden. 

– Och sedan är det upp till Noa som gör sin egen 
subjektiva bedömning utifrån hur de tolkar det som 
har beskrivits och upplevts. Det finns ingen siffra utan 
det är en subjektiv bedömning i två led. Så det går inte 
att veta säkert, eller förutspå vad utfallet kommer att 
bli utifrån några objektiva kriterier, säger han. 

Manne Gerell tycker inte att det är problematiskt att 
polisen själva definierar vad som är ett utsatt område 
och sedan kontrollerar om ett område når upp till de 
kriterierna.  

– Däremot så är transparensen och hur det stämmer 
med verkligheten mycket subjektiv och det kan jag 
tycka är lite problematiskt och det vet jag att polisen 
håller med om själva, säger Manne Gerell. 
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Linda Staaf, chef på underrättelseenheten på Noa, 
polisens nationella operativa avdelning, säger att 
grunden till varför kriterierna togs fram var behovet av 
en enhetlig lägesbild inom polisen, och ett 
arbetsmiljöarbete.  

– Runt 2015 och 2016 kunde vi inte åka in med en 
patrull i vissa områden, så det var mycket allvarliga 
problem och i vissa delar kvarstår det absolut. Så vi 
behövde börja med att resursförstärka utifrån 
problembilder och därför sätta upp vissa kriterier för 
vilka områden som vi bedömer är utsatta eller särskilt 
utsatta. För när vi ska fördela polisresurser behöver 
det ske på mer strukturella grunder än att det går till 
de som skriker högst, säger Linda Staaf. 

Kritiken om att polisens slutsatser om vissa områden 
vilar alltför mycket på subjektiva bedömningar, är för 
onyanserad, tycker hon. 

– Problemets natur låter sig inte enkelt beskrivas i 
objektiva kriterier. Bedömningar kan göras med bättre 
eller sämre kvalitet och det gäller både objektiva och 

subjektiva bedömningar. Bedömningarna i 
inhämtningen från utsatta områden kommer från de 
personer på lokalpolisområdena som känner av 
problemet och dess konsekvenser bäst. Men bara för 
att en bedömning är subjektiv innebär inte att den är 
felaktig. 

Samtidigt säger Linda Staaf att man från Noas håll har 
sett tendenser till att de områden som förstorar 
problematiken får större resurser. 

– Men det där har vi varit med och vridit på, och ser till 
att ställa motfrågor till de rapporter vi får för att 
kvalitetssäkra svaren.  

Men hur säkerställer man relevansen i er bedömning, 
om det är polisen som både sätter upp kriterier och 
avgör om en satsning är lyckad? 

– Vad som anses vara lyckat är subjektivt, det håller 
jag med om. Men det här är en lägesbild som polisen 
använder i vårt arbete så om vi bedömer att ett område 
inte längre uppfyller kriterierna så är det ur ett 
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polisiärt perspektiv lyckat. Det innebär inte att vi inte 
fortsätter arbeta med områden i alla fall för polisen ska 
finnas för alla områden, naturligtvis. 

Göteborgs stad har som ambition att de fem områden i 
staden som klassats som särskilt utsatta ska vara borta 
från listan till 2025. Ett mycket högt ställt mål, anser 
såväl Manne Gerell som Stefan Holgersson. 

Linda Staaf tycker det är väldigt bra att flera 
samhällsaktörer går ihop och sätter en målsättning, för 
trygghetsarbetet är inget som polisen klarar av på egen 
hand, menar hon. 

– Ett av problemen har varit att vissa områden har 
lämnats därhän och blivit isolerade, nu är det tvärtom. 
Sätter flera aktörer upp de här målsättningarna så 
engagerar man sig i i en god anda och det är 
jätteviktigt för att ta bort problematiken som uppstått, 
säger hon. 

Den 1 december ska polisen lämna en ny lägesbild till 
regeringen. 

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 

Fakta. Utsatta områden 
Särskilt utsatta områden 

Vivalla, Örebro 

Gottsunda, Uppsala 

Alby, Botkyrka 

Fittja, Botkyrka 

Hallunda/Norsborg, Botkyrka 

Husby, Stockholm 

Rinkeby/Tensta, Stockholm 

Ronna/Geneta/Lina, Södertälje 

Araby, Växjö 

Karlslund, Landskrona 
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Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö 

Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö 

Södra Sofielund (Seved), Malmö 

Hammarkullen, Göteborg 

Bergsjön, Göteborg 

Biskopsgården, Göteborg 

Hjällbo, Göteborg 

Lövgärdet, Göteborg 

Tynnered/Grevgården/Opaltorget, Västra Frölunda 

Hässleholmen/Hulta, Borås 

Norrby, Borås 

Skäggetorp, Linköping 

Utsatta områden 

Fröslunda, Eskilstuna 

Klockaretorpet, Norrköping 

Lagersberg, Eskilstuna 

Navestad, Norrköping 

Rannebergen, Göteborg 

Skogås, Huddinge 

Vårby, Huddinge 

Älvsjö/Solberga, Stockholm 

Andersberg, Halmstad 

Brandbergen, Haninge 

Bredäng, Stockholm 

Bäckby, Västerås 

Charlottesborg, Kristianstad 

Edsberg, Sollentuna 

Finnsta, Upplands Bro 

532



Gamlegården, Kristianstad 

Hagsätra/Rågsved, Stockholm 

Hisings Backa, Göteborg 

Hässelby/Vällingby, Stockholm 

Råslätt, Jönköping 

Skiftinge, Eskilstuna 

Sångvägen, Järfälla 

Termovägen, Järfälla 

Vårberg, Stockholm 

Östberga, Stockholm 

Jordbro, Haninge 

Kronogården/Lextorp/Sylte, Trollhättan 

Storvreten/Tumba 

Riskområden 

Gårdsten, Göteborg (tidigare (SUO) 

11 ”Inför det anonyma 
hatspråket står vi alla 
oskyddade” 
Hatet mot samerna kan ta sig uttryck i skjutna 
renar men också i språket på nätet. Författaren 
och Augustprisvinnaren Elin Anna Labba -
skriver om hur ord kan vara fyllda av skräck – 
men också av hopp och tro. 

Hon vaknar tidigt på morgonen. 

”Idag ska jag till min kalv.” 

Hon springer på tårna till byrån och tar ut en 
bomullsklänning och ett par glittriga strumpbyxor. 

”Det där kan du inte ha”, säger jag. 

Vi bråkar alltid om kläderna, men nu byter hon ändå 
snabbt om till ett ullunderställ. De fick välja varsin kalv 
i vintras och hon valde den vitaste. 
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”Dat namma lea muohtacizáš. Den heter snöfågel”, 
säger hon. 

Hon pratar hela morgonen, det är så mycket med den 
här kalven. När jag hör henne prata om den inser jag 
hur naturligt det är med alla gamla traditioner, som att 
det är just en kalv man ger när man ser barnets första 
tand – tandgåvan. Och att barnen får kalvar i 
doppresent. 

För de har ju ett särskilt öga till varandra, de små 
renarna och barnen. Under sommarens kalv-
märkningar går de runt i hagen om nätterna. Kalvarna 
följer sina vajor och barnen sina föräldrar. Små 
kalvmärkningsknivar hänger i barnens bälten. När de 
till slut tröttnar, somnar de små renskötarna i kåtan till 
kalvarnas lätta grymtanden. 

Varför tjatar samerna så om sina renar? Jag vet att folk 
undrar. Det hade nog jag också gjort, om jag inte hade 
sett svaret så nära. Om jag inte hade sett tandgåvorna 
och de där ljusa kalvmärkningsnätterna till fjälls. När 
jag var liten somnade jag också tidigt för att orka vakna 

före midnatt, för att få vaka hela natten! Nu lägger jag 
mina egna barn att vila under midnattssolen, innan 
renhjorden tas in. 

Vi hittar inte kalven den där vårdagen, men min dotter 
är inte så bekymrad. 

”Den är med sin mamma”, säger hon tvärsäkert. 

Jag är inte lika övertygad, men jag säger ingenting. Vi 
har haft hårda vintrar i många år. Renskötarna såg de 
första klimatförändringarna i snön efter 
millennieskiftet. Det regnar mitt i vintern nu och betet 
låser sig under isen. Det är järvar, lodjur och trasiga 
stängsel till tåget. Och så är det de vita renarna. De 
klarar sig oftast lite sämre. De är skörare. 

Och, någon dag när min flicka blir äldre kommer vi 
också att behöva prata om att folk kan slå ner på kalvar 
– som hennes snöfågel – för att komma åt oss. 

Det är vår nu när jag skriver, det är nu kalvarna föds 
och nyåret börjar, men det är inte så länge sedan det 
var vinter. Då kom Girjasdomen som gav samebyn 
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Girjas rätt att bestämma över fiske och småviltsjakt. 
Det tog inte lång tid innan renskötarna hittade slakt-
ade renar, i ljusblå plastsäckar. En ren hade 
skadskjutits och lämnats för att dö. Det syntes i snön 
att den hade kämpat. På nätet sätts ord på 
handlingarna: 

”Sista gången man visat respekt å hänsyn för samerna 
och deras renskötsel iaf. Själviska äckliga jävla as är 
vad ni är, hoppas ni själva inser att ni startat krig nu.” 

”Kom ihåg nu, ta era gamla bilar, kör ihjäl alla renar ni 
vill och skär av öronen efteråt.” 

”Perfekt väder för att härja uppe på girjas marker, jaga 
deras renar som dom kortväxta jagar våra Järvar! Save 
a wolverine kill a sapmi!!” 

I mars 2020 krävde mer än 850 personer att Kiruna 
kommun skulle agera och ta avstånd från samehatet. 
Jag bor med min familj i Jåhkåmåhkke, Jokkmokk. 
Det är flera samebyar mellan Jokkmokk och Girjas, 
men nyheten om de slaktade renarna slog ner som om 

det hänt precis framför oss. Samma kväll kände jag 
mig tvungen att prata om det med mina barn. 

Jag känner i kroppen hur jag kopplar på den, 
förberedelsen. Jag trär på den som en galonjacka eller 
något slags skyddsplagg. Jag hör de välbekanta stöt-
arna inombords. ”En bra lapp är en död lapp” stod 
sprejat på en viadukt i Kiruna när jag växte upp. 
Språket som forsar nu har alltid levt i mitt liv, i mellan-
rummen. 

”De har ju alltid skjutit renar”, säger en luttrad 
renskötare i vår grannsameby. 

”Känner du dig ständigt förberedd?” frågar jag min 
man. 

”Nej. Jag känner mig inte så drabbad”, svarar han. 

Han är renskötare, men har inte upplevt rasism i 
Jokkmokk, inte på det sättet. Jag är avundsjuk på 
lättheten i det. Han känner inte kraften av de dödade 
renarna i kroppen, som jag. Han är uppvuxen på en 
tryggare plats. 
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Jag är uppvuxen vid Gironvárri, ripfjället på samiska. 
Fjällripan är min hemstad Kirunas sigill, men det är 
också nästan så långt införlivandet av den samiska 
kulturen sträcker sig. Renskötseln framställs ofta som 
ett hinder för friluftslivet, jakten och fisket. I Kiruna 
har markerna omskapats och blivit en gruvstads. 
Hjalmar Lundbohm, han som bjöd hem rasbiologerna 
som gäster, är Kirunas landsfader och gatorna är döpta 
efter herrar av olika slag. Ingen minns knappt de gamla 
namnen, eller folket som uttalade dem. När samiska 
stadsskyltar sätts upp bredvid det mer svenska 
namnet, brukar det inte dröja länge innan de 
försvinner. 

I samband med att Girjasdomen – som gav Girjas 
sameby rätt att förvalta småviltsjakt och fiske – 
tillkännagavs intervjuades Kirunas centerpartistiska 
kommunalråd Gunnar Selberg i Norrbottens-Kuriren. 
”Många kommer att känna sig utestängda”, menade 
han och tog i samma sekund tydligt parti mot 
samebyn. 

Ingenstans känner jag mig så hemma som runt om 
Kiruna; stigarna, luften, stadshusparken, mina 
närmsta vänner, men det är en svår plats att kalla för 
hem. De flesta av mina nära vänner är inte samer, jag 
hade en krets utanför det samiska. Ändå innebar 
skoltiden i Kiruna mycket vaksamhet. På skolgården 
hörde jag lappjävel tillräckligt ofta för att det skulle 
klistra sig fast. Det är en slags bakgrundston jag alltid 
vet kommer att ringa. 

När jag körde hem från Kiruna till Jokkmokk efter 
Girjasdomen låg det döda renar längs vägen. Tre kråk-
or flög hastigt och satte sig på en snöhög. Fem renar. 
En bit bort låg en till. Djuren passerar E10:n när de 
vandrar till fjälls. Det är inte alls ovanligt att de blir 
påkörda, inget konstigt, men jag kunde inte hindra 
tanken: körs fler renar över nu, efter Girjasdomen? 

Jag vet att jag ser rasismen bakom trädet även när det 
är som ljusast. Det slukar kraft, precis som Toni 
Morrison sade: ”The very serious function of racism ... 
is distraction. It keeps you from doing your work. It 
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keeps you explaining, over and over again, your reason 
for being.” 

Utanför samiska sammanhang är kolten en risk jag tar. 
Jag klär mig i mina finaste kläder fullt medveten om 
vad som kan komma, fast det oftast inte kommer. I 
mitt exemplar av Linnea Axelssons ”Aednan” har jag 
strukit under några rader. 

Broscherna 

Rasslar 

De blänker på 

Bröstet 

En kvinnosydd 

Rustning av kläde 

Och silver 

Kolten är både utsatthet och rustning, fast på senare år 
har jag märkt att rustningen har börjat vittra sönder. 

Jag bannar att den håller emot allt sämre, kanske 
hänger det ihop med att jag har fått barn. Trots att jag 
virar halsduken hårt om mig känns det allt oftare som 
att det rinner isande vatten i nacken. Jag kan inte hålla 
nätets hatiska trådar borta från mig. Jag vill hålla om 
den lilla kalven med min kropp, så att mina barn 
slipper lära sig om kylan. 

Att döda renar är ett straffspråk, och ett evigt sådant. 
Det har alltid funnits och tycks aldrig gå ur tiden. 
Blodet i snön är träffsäkert. De som skjuter renarna vet 
att det tar just där det gör ondast. 

Det är så effektivt att samerna så klart själva också 
alltid har använt det. Att lämna slaktrester är ett 
gammalt sätt att skrämma andra renskötargrupper. 
Den blodiga kniven brukar jojkas i gamla traderade 
jojkar. 

Att hota om slakt har också varit ett maktspråk. De 
gamla lappfogdarna visste det, för genom att hota om 
tvångsslakt genomfördes tvångsförflyttningarna av 
samer i början av 1900-talet. När myndigheterna 
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hotade om slakt flyttade de flesta självmant. Att förlora 
sin renhjord är den största av rädslor. 

Rövarvinden rasar med full kraft 

min hjord följer med vinden bort från mig 

Som författaren Per Idivuoma inleder sin roman 
”Rövarvind”. I dag är vindarna svåra att slippa för oss 
alla. De drar ofrånkomligt in genom nätets stora 
springor. Förr kunde man låta bli att dricka kaffe på 
gården där de bodde och bara stanna där man visste 
att man var välkommen. Hatet hade en plats och en 
fysisk punkt. Var finns det egentligen nu? Inför det 
anonyma står vi alla oskyddade. 

I Kiruna bygger det på en lång historia, där samer 
länge stod längst ner i hierarkin. En student med 
samiskt efternamn kunde bli nekad bostad. En kvinna 
klädd i kolt som kom till Kiruna för att besöka läkare 
fick sova i skogen när hotell Ferrum inte tog in henne. 
Det är historier från 50-talet, det är inte länge sedan. 

Den samiska filmaren och dramaturgen Åsa Simma, 
som i dag är chef för Giron sámi teáhter, har berättat 
hur hennes mor förbjöd henne och hennes syskon att 
prata samiska i mataffären. De fick inte öppna munnen 
förrän de satt i bilen, för att skydda sig själva. När jag 
en dag pratar med Åsa Simma om Girjasdomen, 
skickar hon en text som hon har skrivit. Den handlar 
om multikonstnären Nils Aslak Valkeapää, Áillohaš: 

In school I was teased for yoiking, the Christians tried 
to convince me to stop because I would end up in 
burning hell. [...] I made a phone call to Áillohaš 
pouring out my obstacles. He soothed me, a sentence 
he said is carved forever in my mind ...so, they doom 
you to hell, ok, but what on earth are you Åsa going to 
do in a paradisiac heaven, where yoik is forbidden? 

Åsa Simma beskriver hur Áillohaš som konstnär och 
författare erbjöd skydd och lindring, han drog in henne 
i något som var mycket större än hon själv och gav 
henne kraft att skapa. Det är en text skriven ur en 
erfarenhet av rasism långt värre än den jag har 
upplevt. Att samer ansågs mindervärdiga var så 
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självklart att ingen stod upp för motsatsen. Jag inser 
att Áillohaš hade samma roll för henne, som hon själv 
har för mig nu. Att jag har mina föräldrars generation 
att tacka för att jag föddes in i kamp, i stället för skam. 
Att jag kom till världen 1980, tre år efter att American 
Indian Movemement lett till en urfolkssamling i 
Kiruna. Det var samma tid som konflikterna mot 
vattenkraftsutbyggnaden i Alta exploderade och norska 
poliser slog ner mot samiska demonstranter.  

1981 broderade Britta Marakatt Labba poliser som 
flyger över de koltklädda som mörka kråkor. När jag 
blickar tillbaka på min barndom var den präglad av 
samisk politisk konstnärlighet. Vi hade Paulus Utsis 
poesi i bokhyllorna och vi gick på samisk teater på 
Folkets hus. I den flätade backen i vardagsrummet var 
hälften samiska lp-skivor. Mamma lyssnade på både 
Tracy Chapman och Mari Boine. Hörlurarna som jag 
kopplade in i lp-spelaren var alldeles för stora när Mari 
Boine jojkade ”din makt har ingen färg. Du är en vit 
tjuv.” Eller: 

Höga herre långt där nere i Oslo, har du tid att höra 
på oss? Vi ser på tv kväll efter kväll och hör ingenting 
på vårt eget språk. 

När jag långt senare lyssnar på poddintervjuer med 
Mari Boine fastnar jag vid hur hon pratar om konsten 
som en livlina för ett stympat folk. ”Hela den sorg som 
lever i vårt folk och i vårt samhälle kommer genom 
mina noter.” 

I den gamla jojktexten ”Suola ja noaidi” – tjuven och 
schamanen – har schamanen, alltså samen, accepterat 
att tjuven säger sig äga bären, stenarna och gräset. Det 
enda motstånd som finns kvar är det språkliga. 
Litteraturprofessorn Harald Gaski konstaterar att den 
muntliga litterära konsten har varit ett sätt att uttrycka 
motstånd mot förlusten av mark och vatten. Samerna 
kunde bli hårt straffade och var tvungna att koda 
språket och ta till alla dess möjligheter till dolda 
budskap. Det var ett stilla uppror, men livsviktigt för 
värdigheten. 
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Och jag vet ju att det är därför jag skriver. Det är 
livsviktigt för min värdighet. Litteraturen är en stig 
tillbaka och jag har använt den just så. De samiska 
böckerna har stått där i bokhyllan och lett mig tillbaka 
till Sápmi, när jag för en stund har lämnat det och sökt 
någon slags enkelhet i en annan, mer svensk, identitet. 
När jag för en stund bara har låtit mig följa med i den 
svenska bäcken och sluppit stå upp för massa saker. 
Konsten har alltid lett mig tillbaka. 

Och vad ska då inte den samiska konsten betyda för 
andra, som står längre bort från Sápmi än jag? De som 
inte likt mina barn har renarna och den starka 
identiteten. De som inte får jaga eller fiska. De som 
slutade prata sitt språk för att inte bli trakasserade. 
Och som beslutade att inte lära sina barn samiska, för 
att ge dem en lättare uppväxt. 

När vi kommer hem och ska äta middag är min dotter 
som vanligt inte särskilt engagerad. Hon äter någon 
tugga och så försvinner hon bort för att leka. Vi 
påminner om hennes renlycka. Om hon slänger mat, 

kan renlyckan försvinna. Hon måste äta upp sitt kött, 
annars föder inte vajan kalv. 

”Jaja”, säger hon men påminner oss om att hon ju 
redan har en kalv. 

Renlycka är en praktisk sak för föräldrar som vill få 
barnen att äta upp maten, men bakom ordet ligger ett 
genom generationer traderat koncept om ansvar och 
ödmjukhet. Renlyckan kan förloras om man inte tar 
vara på det man fått, eller tar mer än vad man behöver. 
Min svärfar brukar säga att man kan äta av en ren i sju 
dagar innan man börjar med köttet. 

Samtidigt är det kanske renlyckan och liknande 
tankegångar som har stått i vägen för oss. 
Urfolksfilosofin lär oss att inte prata för högt vid sjön, 
för att inte skrämma fisken. Inte säga rovdjurens namn 
för att inte dra till sig det onda. Ilbmi gullá, är ett 
samiskt talesätt – luften hör dig. Det är milt sagt ett 
slags överförsiktighet överförd till språket. 
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Har det bidragit till att göra oss oförmögna att stå upp 
mot tvångsförflyttningar, rasbiologiska 
undersökningar, språkförluster och markexploa-
teringar, långt in i modern tid? 

Men – slår det mig, är det månne från samma tankeväv 
jag också har ärvt tron på ordet? 

Orden som har sådan kraft att man måste välja dem 
med försiktighet. 

Orden som på något sätt förs över och färdas genom 
marken, från de äldre till oss. Trots att så många har 
slutat tro på så mycket i Sápmi, har vi sparat tron på 
konsten. 

Varför skjuter man fortfarande renar och i vilken 
jordmån lever samehatet? Om mina barn skulle fråga, 
måste jag ju svara att vi bor i ett land som fortfarande 
vänder sin blick bort från Sápmi. 

Sveriges eget urfolk är en parentes i skolan. 
Konstmusik kan recenseras, men aldrig jojk. Samiska 
författare når sällan litteraturfestivaler eller 

bokmässan i Göteborg. Varje år ögnar jag besviket 
igenom listan på sommarpratare. Där finns inte min 
värld, trots att mäktiga kulturpersonligheter har fyllt 
utkanten av min barndom. 

Som en stilla motståndshandling i det tysta landet jag 
bor i läser jag en samisk barnbok för mina barn varje 
kväll. Inte sällan handlar de om heliga renar och väsen 
i underjorden. Jag älskar världen litteraturen ger dem. 
När vi har lämnat pojkarna på skolan och sameradion 
har slutat sända klockan åtta, spelar jag Sofia Jannok 
på hög volym för min dotter. Språk, ord och 
berättelser, det ska jag ge dem som impregnering. 
Schamanen i den gamla jojken säger ju att orden är det 
enda vi har och de kan tjuven aldrig ta ifrån oss. Så låt 
oss använda dem för att skydda en snövit kalv. 

Elin Anna Labba 

Elin Anna Labba. 
Yrke: är journalist och författare. 
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Jobbar: på Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi i -
Jokkmokk – och har tidigare varit chefredaktör för den 
samiska ungdomstidskriften Nuorat. 

Belönad bok: ”Herrarna satte oss hit: om -
tvångsförflyttningarna i Sverige” (Norstedts) vann 
Augustpriset i fackboksklassen 2020. 

Ur motiveringen: ”Med samma stillsamma poetiska 
kraft i språket synliggör hon Sveriges 
tvångsförflyttningar av samerna, tvångsförflyttningar 
som söndrat urgamla släktband, nätverk och 
flyttleder.” 

Antologi 
Elin Anna Labbas text, då med rubriken ”Snöfågeln”, 
är hämtad ut antologin ”Du blir vad du säger. Om 
hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt 
samtal” som ges ut av Svenska PEN i samarbete med 
Norstedts. I boken medverkar bland andra Siri 
Hustvedt, Jennifer Clement, Lydia Cacho, Philippe 
Sands, Minna Dennert, Nilanjana S Roy. 

Tisdagen den 4 maj kl. 18.00 arrangeras ett 
seminarium om hatspråk och yttrandefrihet med 
utgångspunkt från antologin. På scenen: Ola Larsmo, 
Helle Klein, Bilan Osman och Jesper Bengtsson. 
Seminariet äger rum på Bonniers konsthall, 
Stockholm, och streamas på Svenska PEN:s hemsida. 
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12 Två personer drogs 
med i lavin – en till 
sjukhus 
På söndagen gick en 300 meter bred lavin i det 
opistade området Lillskutan i Årefjällen. Två personer 
drogs med, en fick grävas loss ur rasmassorna. Den 
räddade fördes till sjukhus med helikopter, han var 
vaken och talbar men skadeläget är okänt. 

– Det är en man i 20-årsåldern. De var två som drogs 
med, den ena en liten bit medan den andre hamnade 
längre ned men kunde grävas loss efter cirka tio 
minuter, säger Nora Fällman, RLC-befäl vid polisen, 
till TT. 

Vid 17-tiden på söndagen fanns inte några uppgifter 
om fler personer som drabbats. 

DN-TT 

12 Hotellbrand i 
Västerås 
Under natten till söndagen utbröt en brand i ett 
företagshotell i Erikslund i Västerås. Polisen 
misstänker att den var anlagd och händelsen utreds 
som mordbrand. 

TT 
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12 Död man hittad i 
bostad – utreds som 
mord 
En man har hittats avliden i en bostad i Södertälje, och 
omständigheterna gör att fallet utreds som mord. 

– Vi vet inte vad som ligger bakom dödsfallet och kan 
inte säga att det är en naturlig död, säger Mats 
Eriksson, presstalesperson på polisen i Stockholm, till 
Aftonbladet. 

Larmet kom vid 19-tiden på lördagen, då en person 
ringde och var orolig för sin granne. När polisen kom 
fram hittade man en död man i bostaden. 

TT 

13 ”Finns ett sug för att 
börja arbeta i de här 
områdena” 
Syftet med polisens lista över särskilt utsatta 
områden i Sverige var aldrig att ge en rättvis 
vetenskaplig bild utan att locka viktiga 
samhällsaktörer att engagera sig i 
trygghetsarbetet, säger Erik Nord, polischef i 
Storgöteborg. 

Och den målsättningen har varit lyckosam, 
anser han. 

– Nu finns ett sug för att faktiskt börja arbeta i 
de här områdena.  

Gårdsten i Göteborg är hittills det enda området i 
Sverige som blivit av med epitetet ”särskilt utsatt”. 
Framgången där används nu som inspiration i 
målsättningen för 2025: Att inga områden i Göteborg 
ska klassas som utsatta eller särskilt utsatta. 
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Samtidigt fortsätter debatten om hur relevant polisens 
lista över utsatta områden är, och både polisforskare 
och berörda kommuner ifrågasätter hur den är 
framtagen. 

En väsentlig del av kritiken handlar om att polisens 
lägesbild baseras på subjektiva bedömningar, och att 
polisen själva bestämmer när ett område anses vara 
tryggt. 

Erik Nord, polischef i området Storgöteborg, säger att 
det finns en poäng i kritiken. 

– Utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv så ser jag 
svagheterna som de påtalar. I att polisen både 
bestämmer vad vi klassar som särskilt utsatta områden 
och sedan betygsätter vi delvis oss själva genom att 
säga att vi tar bort områden från listan. 

– Men syftet med det här var aldrig att etablera en 
vetenskaplig, rättvis bild, utan det var att rikta fokus på 
områden som sedan tidigare var utsatta. Detta för att 
få andra aktörer att göra sitt och det tycker vi har varit 

väldigt lyckosamt. Nu har det blivit ett sug för att 
faktiskt gå in och börja arbeta i de här områdena.  

Ett samspel mellan flera lokala aktörer bedöms ha varit 
en viktig del i att Gårdsten inte längre klassas som ett 
särskilt utsatt område (det bedöms av polisen nu som 
ett riskområde). 

– Om man inte vet vem som hänger i källaren och om 
det inte är ordning och reda i fastigheterna känns det 
som att samhället gett upp. Då blir det svårare för oss 
att gå in och plocka upp de som säljar narkotika eller 
använder källaren för att förvara narkotika, säger Erik 
Nord. 

Terje Johansson, vd för kommunägda bostadsbolaget 
Framtiden AB – som har ett stort fastighetsbestånd i 
Gårdsten – uppger i ett mejl till DN att man har stort 
förtroende för polisens bedömningar. 

”Polisens lista är ett tydligt och konkret sätt att 
synliggöra problemen i de särskilt utsatta områdena. 
Det gör det enklare för alla aktörer att fokusera på rätt 
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insatser. Att vi utgår från polisens lista ger därför goda 
förutsättningar för att vi tillsammans ska lyckas vända 
utvecklingen i områdena”, skriver han. 

Han tror fortsatt att Göteborgs mål för 2025 är nåbart, 
trots att det från flera håll bedöms som alltför högt 
ställt. 

”Det är en ambitiös målsättning, som kommer vara 
svår att nå, men likväl fullt möjlig. Det handlar om att 
många aktörer måste bestämma sig för att lyckas.” 

– Det är en bra målsättning men sen om vi lyckas fullt 
ut är en annan femma. Men vi har verktygen och får vi 
lite draghjälp så tror jag att vi kan trycka tillbaka de 
lokala kriminella nätverken, säger Erik Nord.  

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 

Fakta. Olika definitioner 
Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre 
kategorier: 

Särskilt utsatt område 

Här är det ”svårt eller nästintill omöjligt” för polisen 
att fullfölja sitt uppdrag. Systematiska hot och 
våldshandlingar mot vittnen och målsägare. Parallella 
samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration 
av kriminella. Läget anses akut. 

Utsatt område 

Karaktäriseras av låg socioekonomisk status där de 
kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Kan vara 
hot och utpressning, men även våld på gator och torg 
och öppen narkotikahandel. Läget anses vara allvarligt. 

Riskområde 

Är ett utsatt område, men når inte riktigt upp till 
definitionen av att vara särskilt utsatt. Läget anses 
alarmerande. 

Källa: Polisen 
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13 20-åring åtalas för 
knivmord 
En 20-årig man åtalats för mord och grovt rån 
efter knivattacken vid en bankomat i Rissne i 
nordvästra Stockholm i januari. Mannen var 
vid tiden för mordet på rymmen från 
rättspsykiatrin. 

Det var på lördagskvällen, strax efter klockan 20.30, 
den 2 januari i år som polisen fick flera samtal om att 
en man hittats knivskuren vid en bankomat i Rissne i 
Sundbyberg.  

Den knivskurne, en man i 45-årsåldern, fördes till 
sjukhus där han avled senare samma natt. Kort efter 
dådet gick polisen ut med bilder från bankomatens 
övervakningskamera på en misstänkt man och några 
dagar greps och häktades en då 19-årig man misstänkt 
för knivmordet. Han åtalas nu för mord.  

– Personen har erkänt att han har huggit målsäganden 
med kniv och det finns teknisk bevisning som binder 
honom till mordet och de andra gärningarna, säger 
kammaråklagare Maria Hävermark i ett 
pressmeddelande. 

Enligt stämningsansökan förnekar mannen 
rubriceringen mord, han erkänner själva gärningen 
men har sagt att avsikten inte var att döda. 

Den 20-årige mannen är tidigare dömd för mord. I 
december 2017 knivhögg han en 17-årig afghansk pojke 
till döds på Enskede gårds gymnasium, något han 
senare dömdes till rättspsykiatrisk vård för.  

I mitten av december förra året lyckades 19-åringen 
springa ifrån sina vårdare under en promenad när han 
vårdades på en rättspsykiatrisk klinik I Huddinge. När 
20-åringen greps den 6 januari var han på rymmen. 

I pressmeddelandet skriver Åklagarmyndigheten nu att 
åtalet dessutom omfattar rån vid samma bankomat 
den 27 december 2020 samt försök till rån vid en 
bankomat på Vasagatan i Sundbyberg den 4 januari 
2021. 

Rättegången förväntas inledas i nästa vecka. 

Andreas Nordström andreas.nordstrom@dn.se 
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13  ”Adoptivföräldrar 
måste orka se 
svårigheter som 
barnen möter” 
Min självbild som adoptivförälder har påverkats av 
DN:s artikelserie ”Barn till varje pris”. Mina känslor 
fastnar hos de adopterade som berättar om ett liv där 
existentiella frågor hindrar livet från att levas. 
Min syn på adoption är komplex. Från ett vedertaget 
sätt att bilda familj till att efterhand undra hur det 
känns för ett barn att gå runt med föräldrar med en 
annan hudfärg som samtidigt vet att det aldrig 
kommer att bli en del av hemlandet där 
ursprungssläkten finns – samtidigt som barnet alltid 
blir ifrågasatt i Sverige. 
Om det funnits oro kring mitt föräldraskap är det 
ingenting jämfört med de känslor jag känner när jag i 
DN läser om lögnerna nyförlösta mödrar fick höra när 

barnen i själva verket förts i väg till andra sidan 
jordklotet. De fasansfulla berättelserna om barnstölder 
i de adopterades hemländer kommer tack vare 
artikelserien att leda till en statlig granskning som alla 
partier ställt sig bakom. 
Historiskt har bilden av transnationell adoption gått 
från en aktiv biståndshandling (1960-tal) till att 
jämställas med människohandel (2020-tal). När min 
familj adopterade i slutet av 1980-talet var inget av 
begreppen kända. Genom att gå via Adoptionscentrum 
var vi lovade en rakt igenom etisk process. 
I Sverige fick vi bidrag för att adoptera. Vi genomgick 
även en ytlig besiktning av socialtjänsten i kommunen. 
Till den ingick en obligatorisk föräldrautbildning. I 
övrigt var samhället lika nyvaket inför vardagsrasism 
och anknytningsproblem då som nu. 
Skolan hade, trots att det nu har passerat 60 000 
adopterade barn genom skolsystemet, ingen särskild 
åtgärdsplan för barn som genom sina separationer 
påverkats såväl kognitivt som emotionellt. De tillhör 
statistiskt den grupp som toppar självmordsstatistiken. 

548



Inom skolhälsovården saknades hälsoplaner där 
identitets- och ursprungsfrågor kunde ha behandlats. 
Adoptionspolitiken har fungerat på samma sätt som 
invandringspolitiken. Kom gärna hit, men lova att leva 
här på egen risk. Landet Sverige är för de vita. 
När livets kunskaper inte räckte började vi söka hjälp. 
Adoptionscentrums kuratorer kunde trösta med att 
säga: ”Vi vet inte allt som barnen har varit med om i 
sina hemländer. Vissa problem saknar 
lösningspotential. Det är ni adoptivföräldrar som får gå 
med plogen.” 
Öppenheten bland adoptivföräldrar inför barnens 
svårigheter blev sämre i takt med att barnen blev äldre. 
Svårigheterna kunde ligga föräldrarna till last, och det 
är inte direkt familjeproblem medelklassföräldrar vill 
diskutera när de träffas. 
De plötsliga rasistiska utbrotten i de mest oväntade 
miljöer är det som påverkat vår son mest. Det är han 
förstås inte ensam om. Att bli jagad av nazister i en 
slalombacke, bli utskälld av en gubbe i affären för att 
parkeringen var för vita, bli utsatt för rasism i 
väntrummet på vårdcentralen eller att dagligen 

ifrågasättas om sin egentliga nationalitet är en långsam 
tortyr som framkallar det som kallas minoritetsstress. 
Utifrån mina erfarenheter uppmanar jag yngre 
adoptivföräldrar att orka se svårigheter som barn 
upplever och sätta dem i samband med deras första tid 
i livet och deras förlust av anknytningspersoner. Det är 
ett stort arbete, men också fantastiskt. Jag tycker själv 
att det har varit värt det varenda dag. 
Maggie Eriksson, Bjästa 
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14 Fången ska inte 
ställa villkoren 
Leif GW Persson har kallat honom ”Sveriges dyraste 
brottsling”. Mannen känd som Gryningspyromanen 
har bara dömts för ett fåtal bränder men misstänks 
ligga bakom ett hundratal. Lägg därtill samhällets 
kostnad för polisutredningar och övervakning. 

I måndags hade han avtjänat två tredjedelar av sitt 
senaste straff och skulle friges villkorligt. Nyckelordet 
är just ”villkorligt” och så här såg villkoret ut, enligt 
Aftonbladet: Mannen skulle anmäla sig hos frivården 
en gång i veckan och bära fotboja. 

Det ville inte pyromanen. En källa säger till tidningen: 
”Han vägrade att ta på sig fotbojan. Varav anstalten 
enligt lag ej kan kvarhålla personen då han ska 
villkorligt friges. Man släpper då ut honom och 
frivården och övervakningsnämnden efterlyser 
honom.” 

Jahapp, där drogs nästa polisoperation i gång och la 
ytterligare tusenlappar på den pengabrasa som 
Gryningspyromanen tänt. Efter ett par timmar åkte 
han fast igen. 

En detalj är särskilt värd att notera. Brottslingen 
vägrade ta på sig den fotboja som är villkoret för att 
komma ut. Ändå släpptes han. Enligt lag. 
Kriminalvården bekräftar att så här ser det ut. En 
frigiven kan glatt marschera ut genom fängelseporten 
trots att han i samma stund bryter mot själva 
förutsättningen för sin frigivning. 

Så kan vi inte ha det. Kriminalvården har inte gjort 
något fel, felet är hur lagen är skriven. Vad är det för 
brottsofferperspektiv när en fånge släpps ut trots att 
han vägrar följa reglerna? 

Hur den nya lagtexten ska formuleras tänker jag inte 
diktera, förutom att den bör slå fast att ingen dörr låses 
upp förrän fången lever upp till frigivningens krav. 
Men jag skulle inte ha något emot en formulering som 
dessutom tillåter fängelsepersonalen ett förvånat skratt 
varje gång någon tror att han har rätt att vägra uppfylla 
villkoren och ändå ska bli släppt. 

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se 
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14 Brutal klasspolitik 
bakom nytt 
migrationspaket 
Maskerna har fallit. Den som inte är 
efterfrågad av marknaden får leva någon 
annanstans i världen, skriver Kristina 
Lindquist om regeringens nya migrationspaket 
och M:s 100 förslag till en ny 
integrationspolitik.  

Det är svårt det där med att andra ska skärpa sig. 
Plötsligt sitter du i tv som Ebba Busch och vet inte vem 
som har skrivit ”Gösta Berlings saga”. Eller så gör du 
som Moderaterna och ställer en massa språkkrav på 
invandrare utan att själv ha känsla för språkets valörer. 
Ett av de hundra (!) förslagen i partiets rapport om en 
ny integrationspolitik handlar om att ”öka antalet 
självförsörjande invandrare”. Självförsörjande? På 
potatis?  

För Moderaterna är det övergripande målet att 
invandringen ”över tid måste gagna vårt land”, och 
vägen till denna lönsamhet går via ett hårdare liv för de 
människor som alls släpps in – med sänkta bidrag och 
successiv kvalificering till välfärden. Nyanlända ska 
”arbeta sig in i samhället” och sociala förmåner ska ges 
som ett slags belöning för ”egen ansträngning”. Men 
huvudnumret är naturligtvis minskad invandring. Och 
när Moderaterna vill matcha nivåerna i ”våra nordiska 
grannländer” ska man veta att Danmarks regering har 
satt målet för antalet asylsökande till noll. Det är 
dessutom en hållning som inte längre går att rösta 
bort. ”Landet befinner sig i det forskaren Cas Mudde 
kallat ’den fjärde vågen’ av högerradikal mobilisering, 
där andra partier helt internaliserat rasistpartiernas 
politik”, skriver Petter Larsson i Aftonbladet (12/4).  

Danskjävlar, skulle jag säga – om inte lillebror på 
andra sidan bron så tydligt visade vår egen möjliga 
framtid. I regeringens förslag till ny migrationslag 
finns kanske detaljer att bråka om mellan blocken, 
men tonarten är densamma. Tillfälliga 
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uppehållstillstånd blir huvudregel. Den som vill stanna 
och bygga ett liv här måste först kunna försörja sig, och 
den som vill leva med sina anhöriga måste kunna 
försörja dem. Att splittra familjer är ett lågt pris för att 
visa handlingskraft, särskilt när någon annan betalar.  

Det är möjligt att den här texten är ett exempel på att 
det är för mycket antirasism i DN, som Göran Greider 
menade i en intervju nyligen (29/3). Själv tycker han 
att regeringens migrationspaket är ”hyggligt 
bra” (Dala-Demokraten, 8/4). Men det som Greiders 
falang i så fall blundar för är att den mest brutala 
klasspolitiken numera återfinns på migrationsområdet. 
Det man gör när man knyter permanent 
uppehållstillstånd till jobb och försörjningskrav till 
anhöriginvandring är nämligen att tvinga fram en 
armé av desperat arbetskraft som inte bara kämpar för 
att försörja sig – utan för att få leva i trygghet 
tillsammans med sina familjer. Risken för utvisning 
kan möjligen påverka hur benägen en människa är att 
låta sig utnyttjas.  

Men det kanske mest intressanta är att 
försörjningskraven tvingar alla migranter att bli ett 
slags de facto arbetskraftsinvandrare, oavsett den 
officiella politiken. Den som inte är efterfrågad av 
marknaden får leva någon annanstans i världen. 
Arbetskraften är välkommen, men inte människorna 
som levererar den, som författaren Mikael Nyberg 
skriver i boken ”Kapitalets automatik” (Verbal).   

Man kan skriva det här, gång på gång. Det är kanske 
kulturkritikens mest grundläggande manöver, att peka 
på tingen och försöka visa hur de är beskaffade. Men 
kanske är avslöjandets tid förbi?  

Författaren Elisabeth Hjorth skriver i sin nya essäbok 
”Mutant” (Glänta) om att vara ”konstant upptagen 
med att avmystifiera, avslöja, uppenbara det fördolda 
våldet” och att hoppas att ”själva blottandet ska leda 
till förändring”. Problemet är bara att ju mer skamlös 
exempelvis nationalismen är, desto svagare blir 
effekten att peka ut dess förvridna anlete.  
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Maskerna har fallit. Och att något väsentligt verkligen 
har hänt framgår när man läser Almegas 
uppmärksammade remissvar om likvärdighet i skolan: 
”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som 
bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå 
tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att 
finansiera välfärden, eller som till och med är en 
kostnad för välfärden.” Har du kvalificerat dig för 
skolan, lilla vän? Hur framgångsrika Almega och deras 
vänner varit i att etablera ett sådant synsätt blir tydligt 
av ett aktuellt reportage från Filipstad, där föräldrar 
rasar mot att kommunen vill blanda elever med svensk 
och utländsk bakgrund för att motverka segregationen 
(Aftonbladet, 2/4). Det fria skolvalet att handplocka 
dina barns blonda klasskamrater.  

På samma sätt tycks motståndet mot SD också ha 
förändrats i takt med att deras världsbild vunnit mark. 
Numera hör man oftare att partiet är ett hot mot det 
svenska samhället i stort – mot kvinnors rättigheter, 
mot public service och akademisk frihet. Få nämner 
migration och asylrätt, eftersom det numera saknar 

retorisk kraft att tala om solidaritet. Inte för att SD på 
något sätt har ”vunnit” den striden – den etniska 
nationalismen är alltid beredd att gå längre. Om du 
säger tillfälliga uppehållstillstånd så säger vi sätt 
varenda jävel på en flotte i havet.  

I kommande förhandlingar lär vi därför få se 
borgerliga partier ”stå upp” för liberala värden som rör 
majoritetsbefolkningen och knappast varit hotade på 
allvar – och samtidigt ge de högerextrema mer och mer 
i den enda fråga de verkligen bryr sig om. Den fjärde 
vågen rullar in.  

Kristina Lindquist 

kulturdebatt@dn.se 

553



Infratruktur hanteras 
av infrastruktur-
departementet. Med 
digitalisering och 
energi 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152
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Infrastruktur-
departementet
Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor 
som rör transporter och infrastruktur, 
digitalisering och it, postfrågor samt 
energifrågor.
Områden

Områden
• Digitaliseringspolitik
• Energi
• Transporter och infrastruktur

Om Infrastrukturdepartementet

Relaterad navigering
• Infrastrukturdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd
Ansvariga statsråd

Tomas Eneroth
Infrastrukturminister

Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
Genvägar
Genvägar

• Nationell infrastrukturplan 2018-2029
• Nationell godstransportstrategi
• Digitaliseringsstrategin
• Infrastrukturdepartementet på twitter
• Transportsektorn elektrifieras
•

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet 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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 
 
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 

• 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 
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 
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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 

• 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 

 
Energimarknadsinspektionen 
Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över 
energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. 
från Infrastrukturdepartementet 

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

Tomas Eneroths områden
• Transporter och infrastruktur

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
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Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
Infrastrukturdepartementet

Anders Ygemans områden
• Digitaliseringspolitik
• Energi 

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
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04 Nu släcker staten 
lampan 
Belysningsanläggningar heter de på byråkratsvenska. 
Gatlyse är nog ett vanligare namn ute i Sveriges byar 
och mindre samhällen. 500 000 finns det ute i landet. 
Ägarbilden är, som det brukar heta när ingen vill 
betala, komplicerad. Vanligast har varit att vägen 
genom byn är statlig men att gatlysena är kommunala. 

Utredningen ”Belysning där det behövs” som SKR och 
staten lade fram 2017 konstaterade att ”av olika 
anledningar har många anläggningar i dag ett eftersatt 
underhåll och den totala underhållsskulden bedöms 
vara 5-10 miljarder”. Så mycket pengar? Då kan man 
vänta sig att två processer drar igång. En som ska 
landa i att det inte behövs så mycket belysning och en 
annan som ska landa i att det nog är motpartens 
skyldighet att ta de mesta kostnaderna. 

Ljus gör skillnad för tryggheten både i stad och land. 
Trafikverket har ett strikt trafiksäkerhetsperspektiv – 

det är ”de oskyddade trafikanterna, kollektivt resande, 
tillgänglighet och minskad klimatpåverkan som 
prioriteras”. 

Det blev en kompromiss. Hälften blir kvar. ”Det kan 
vara motiverat att dessa är statligt ägda”. Alltför 
ålderstigna gatlysen ville staten inte ta över. ”De 
anläggningar som lämnas över ska ha minst halva sin 
tekniska livslängd kvar”. 

Överenskommelsen tycks ha gällt tills staten fick notan 
klar för sig. Trafikverket förklarade att man inte hade 
några anslag till att ta över gatlysena. I ställningskriget 
som uppstått fräser ordföranden för SKR, Anders 
Knape (M), att ”kommunerna kan inte tvingas plocka 
upp notan för statens vägbelysning bara för att staten 
har glömt plånboken hemma” (Dagens Samhälle 25/3). 

Och under tiden ruttnar belysningsstolparna sakta och 
de antingen statliga eller kommunala lamporna 
slocknar en efter en i de delar av Sverige där 
skattetrycket är som högst. 

Jens Runnberg jens.runnberg@dn.se 
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04 Volvo och SAS mest 
köpta bland 
småspararna i mars 
Volvo, SAS och Tesla tillhörde de mest köpta 
aktierna bland småsparare i mars. Däremot 
ratades bankaktierna, medan tillväxtbolagen 
gick bra, enligt Nordnets statistik. 

– Pendeln har svängt tillbaka lite grann, säger 
Nordnets sparekonom Frida Bratt. 

Tillväxtbolag blev återigen hett under den gångna 
månaden, enligt sammanställningar från Nordnet och 
Avanza. Förutom Volvo, SAS och Tesla toppar 
dataspelskoncernen Embracer köplistan. 

– Volvo är ett klassiskt verkstadsbolag, men också ett 
bolag med en hög utdelning, vilket lockar. Sedan kom 
lite oroande besked kring bristen på halvledare och då 
får man fråga sig varför Volvo inte kunde förutse 

bristen och hur länge den ligger kvar, säger Frida 
Bratt, sparekonom på Nordnet. 

På säljarlistan finns förutom bankaktierna storbolag 
som Astra Zeneca, Telia och Swedish Match. 

Än så länge är det dock för tidigt att säga om 
småspararna gjort rätt eller fel i sina köp, enligt Frida 
Bratt, sparekonom på Nordnet. 

– Det får tiden utvisa. Sektorrotationen har varit ett 
tema på börsen de senaste månaderna. Det vill säga, är 
det tillväxtbolag som har framtiden för sig eller är det 
bank och verkstad som tar över? 

De senaste årens låga räntor har premierat 
tillväxtbolagen, men diskussionerna om ett högre 
ränteläge har lett till större osäkerhet. Samtidigt har 
bank- och verkstadssektorn gått bra och nu kommit 
ikapp. 

– Det som spararna gör i mars är att åter igen satsa på 
tillväxtaktier, så pendeln har svängt tillbaka lite grann 
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och kan fortsätta svänga beroende på ränteläget och 
vaccinutrullningen. 

Svängningen tyder enligt Frida Bratt på att spararna 
ser rotationen mot ”gammelbörs” som tillfällig. 
Samtidigt menar hon att det kan vara läge att sänka 
förväntningarna, jämfört med 2020. 

– Tidigare har allt som har andats tillväxt gått väldigt 
bra på börsen, ibland utan att det finns en lönsamhet i 
bolaget. Jag tror att man framöver kan behöva plocka 
russinen ur kakan och kontrollera att det verkligen 
finns substans bakom de höga värderingarna, säger 
hon och fortsätter: 

– Tillväxtaktierna är en del av en megatrend, så är man 
väldigt långsiktig i sitt sparande kan man lugnt behålla 
dem. Men det kanske inte kommer vara den här 
avkastningen på flera hundra procent som vi sett 
tidigare. 

TT 

04 Allt mer el från 
solen 
Göteborg är den hetaste solstaden, åtminstone 
vad gäller installerad solel. Flest installerade 
solceller per invånare finns emellertid i 
Strängnäs. 

Solcellsinvesteringarna fortsätter att öka, 
enligt statistik från Energimyndigheten. 

Förra året installerades cirka 22 000 nätanslutna 
solcellsanläggningar, med ungefär 400 MW i effekt. 
Därmed finns totalt 65 819 nätanslutna 
solcellsanläggningar med en total installerad effekt på 
1 090 MW. 

Det är en kraftig ökning, men fortfarande ytterst små 
effekttillskott till den svenska elmarknaden. Den 
samlade elproduktionen från solen skulle räcka till att 
driva en stad av Lunds storlek under ett år. 

562



Mest installerad solel finns i Göteborg, fyra procent av 
all solenergi som alstrades i fjol. 

Räknat per invånare hamnar Strängnäs i topp, 500 
watt per person. I riket i snitt producerades 105 watt 
solel per invånare under fjolåret. 

TT 

05 Hållbarhet på riktigt 
–eller bara tomma 
ord? 
Regeringen har i år sjösatt en plan för cirkulär 
ekonomi för att kunna bli ett fossilfritt 
välfärdsland. Allt fler företag kallar sig 
cirkulära. Är det på riktigt eller bara fernissa? 

– Det är en mycket framgångsrik ompaketering 
av gamla idéer, som kan pusha på 
utvecklingen. Men ganska få företag har tagit 
steget på riktigt, menar Hervé Corvellec, 
professor i företagsekonomi. 

Googla ”cirkulär ekonomi” och Sverige, och du får 15 
300 träffar 2020 – dubbelt så många som två år 
tidigare. Googla samma begrepp och valfritt större 
företag, och du märker att allt fler vill förknippas med 
det hajpade begreppet. 
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Det finns en uppsjö definitioner av uttrycket, men det 
handlar om att skapa en ekonomi där återanvändning 
och återvinning är normen och där man minimerar av-
fallet. Motsatsen är linjär ekonomi, som förenklat 
bygger på ständigt nya råvaror. 

– Det är i allra högsta grad ett levande begrepp för oss, 
som jobbar med energi, där vi ser ett alldeles oerhört 
slöseri världen över. Vi kan ju dessutom visa att det är 
lönsamt för våra kunder. 

Det säger Thomas Öström, grundare och dominerande 
ägare i börsbolaget Climeon, vars affärsidé är att 
generera el ur varmt spillvatten från industriprocesser, 
geotermisk energi och fartyg. Bland kunderna finns 
Viking Line och SSAB. Han beskriver tekniken som en 
”baklänges värmepump”. 

– Du behöver en varm sida, till exempel värme från en 
fartygsmotor, och en kall, alltså havet. Idealet är 70 
graders temperaturskillnad. Vårt kraftverk jobbar med 
en värmeväxlare, en alkoholliknande vätska med lägre 

kokpunkt än vatten och som blir till trycksatt gas som 
driver turbinen. 

Företaget har satsat hårt på att sälja till 
kryssningsindustrin, men när den dog under pandemin 
blev det tufft. Omsättningen halverades i fjol, 
stilleståndet har i stället använts för att ta fram nästa 
generation kraftverk. För detta tog man in drygt en 
kvarts miljard i nya pengar i höstas. 

– Det nya kraftverket kommer att ge mer än 50 
procent högre effekt och ha en turbin med väldigt lång 
livslängd. Våra marginaler ökar samtidigt som 
kunderna får mer kilowatt för pengarna. 

Thomas Öström har klivit av som vd, och blir i vår i 
stället styrelseordförande: 

– Jag ska försöka hitta starka internationella partner 
för att snabbare sprida vår teknik. Det kan till exempel 
vara företag som levererar utrustning till industrin och 
redan har upparbetade relationer. 
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Familjen Zandelin har drivit skyltföretaget Accus i mer 
än två decennier, men för fem år sedan kom en 
vändpunkt. 

– Min son började ställa obehagliga frågor om hur vi 
handskades med miljön. Det blev början till ändrad 
livsstil hos familjen men fick mig också intresserad av 
cirkulär ekonomi. I vår bransch blir tiotusentals fullt 
användbara skyltar avfall alldeles för tidigt, säger vd 
André Zandelin. 

Malmöföretaget säljer inomhus- och utomhusskyltar 
till bland annat banker, tingsrätter, hotell, skolor och 
shoppingcenter. Man jobbar mest med plast och 
aluminium, men provar också mer glas, trä och 
miljömärkt fibermaterial. Och enligt Zandelin har 
kunderna accepterat den nya affärsmodellen. 

– Vi använder mycket återvunnet material och håller 
liv i skyltar och belysning så länge vi kan, vi designar 
skyltarna så att det ska bli rena avfallsflöden när de 
måste skrotas. Kunderna kan hyra eller vi kan lägga en 

pant så att vi får tillbaka dem när de inte ska användas 
mer. 

Det som började som ett projekt med stöd av statliga 
Vinnova ”börjar nu ge ordentlig frukt”. Genombrottet 
kom i vintras. 

– Vi vann en upphandling som Malmö stad gjorde av 
”cirkulära skyltar”. Det är ett projekt på som mest fyra 
år och 15 miljoner kronor. En fantastisk chans att skala 
upp vår produktion tillsammans med en kunnig och 
krävande aktör, säger André Zandelin. 

Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid 
Lunds universitet och forskar bland annat om 
avfallslösningar. Han välkomnar den allt intensivare 
samhällsdebatten om att slösa mindre med resurser 
och hushålla med energi. Men när ett företag säger sig 
jobba med cirkulär ekonomi, blir han sträng och säger: 

– Visa mig din cirkel! Det här handlar om att få 
materialflöden att slutas; att använda produkter under 
längre tid, använda dem flera gånger och ta hand om 
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avfallet. Sedan är utmaningen att få lönsamheten att 
hänga med i cirklarna. 

Frankrikebördige Corvellec letar efter det svenska 
uttrycket, med lite hjälp hittar han det: ”Mycket snack, 
men lite verkstad.” 

– Det handlar egentligen om en mycket framgångsrik 
ompaketering av gamla idéer. Och ord är viktiga, de 
kan hjälpa till att översätta hållbarhetskrav till 
företagsstrategi, pusha saker i rätt riktning. 
Fortfarande är det rätt få företag som tagit steget, men 
det kommer allt fler exempel i näringslivet och 
kommuner, och det rör på sig i EU. 

– Men det finns en fara i om begreppet blir för löst i 
konturerna, så att det mesta kan bli cirkulär ekonomi – 
är uthyrning av skidor i Åre och stugor i Småland det? 

Den som varit med ett tag minns 90-talets tal om 
”kretsloppsekonomi” och regeringens 
kretsloppsdelegation, ledd av förre Centerledaren 
Lennart Daléus. I en framtidsvision skrev man: ”Vårt 

nya välstånd år 2022 bygger på några hörnstenar – vi 
var tidigt ute med att hitta hållbara lösningar för att 
producera mat och industriprodukter.” 

Visionen höll inte och Sverige får börja om. Nu ett 
kvartssekel senare är Elin Bergman vice ordförande 
och talesperson för det ideella nätverket Cradlenet, 
som bland annat hjälper små och medelstora företag 
att bli mer hållbara och cirkulära. 

– Det nya begreppet är genialt, idén om 
kretsloppssamhället har fått ny energi – men utan 
stämpeln av ”flummig vänster”. Företagen förstår 
cirkulär ekonomi. Det handlar inte om att vi ska bo i 
grottor, utan om att vi ska utnyttja våra resurser bättre, 
för annars tar de helt enkelt slut. 

Hon håller med om att begreppet missbrukas – ”det 
som företag kallar cirkulär ekonomi kan visa sig vara 
ett litet pilotprojekt med återvinning vid sidan om”. 
Men säger samtidigt att så mycket hoppfullt är på gång 
– i Sverige, i Norden, i EU. Det handlar om 
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delningstjänster, smartare trähusfabriker, återföring 
av näringsämnen från avloppsslam. 

– Detta måste få mogna, vi är i dag i ungefär samma 
läge som i klimatfrågan för 20 år sedan. Samtidigt – 
kolla in Linkedin, där är en otroligt efterfrågan på folk 
som kan de här frågorna. 

Tillbaka till Hervé Corvellec och hans undersökning av 
26 företag i fyra branscher: livsmedel, elektronik, textil 
och bygg. Frågan var vilka hinder det finns för att 
undvika avfall. Svaren blev att det kostar mer att 
förebygga avfall än att slänga det, att det saknas teknik 
för att hushålla med resurserna och att företagen inte 
är organiserade för att ta hand om returer. 

– Det lite dystert, men sanningen är ju att de flesta 
lönsamma flöden är linjära, som bygger på avfall och 
att producera nytt. Det kostar med returer, och då 
måste vi konsumenter också fråga oss om vi är beredda 
att betala för det, säger han. 

Enligt FN:s internationella resurspanel orsakar 
ineffektiv resursanvändning hälften av världens 
klimatutsläpp och hela 90 procent av förlusten av 
biologisk mångfald. 

– Det gör att diskussionen om kretslopp nu har fått 
extra tyngd och att fokus också läggs på att förlänga 
produkter och materials livslängd. Allt fler länder 
agerar utifrån ett cirkulärt tänkande, allt fler företag 
inser att de måste hoppa på tåget och att det lönar sig 
att ligga långt framme, säger Charlotta Broman, 
ämnesråd på miljödepartementet. 

Hon har jobbat aktivt med regeringens strategi för 
cirkulär ekonomi och med den handlingsplan som kom 
i början av året. Den innehåller bland annat tidssatta 
mål för alltifrån återanvändning av förpackningar och 
minskat matsvinn till återanvändning av kommunalt 
avfall och minskad spridning av läkemedel i miljön. 

– Det finns starka önskemål om ännu fler mål, men det 
kräver att vi kan mäta hur väl de uppfylls och mot vem 
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vi kan rikta kraven. Det är inte helt lätt, säger Charlotta 
Broman. 

Uppsatta mål är en sak men det kommer att krävas 
både morot och piska för att nå dem. Här får rege-
ringen råd från bland annat delegationen för cirkulär 
ekonomi, med många näringslivsrepresentanter. 
Ordförande är Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood. 

– Ett exempel på vad vi drivit är att visa hur 
kemikalieskatten drabbar företag som vill återanvända 
elektronik. Skatten tas ut vid varje försäljning och blir 
ju en större del för den begagnade varan. Det gynnar 
inte återbruk. 

Hon talar om nya lagar, miljöskatter, att se över 
garantiregler för att få produkterna att hålla längre, 
kvotsystem som kräver att en viss del av varan är 
återvunnen, nya retursystem med pant, med mera. 
Delegationen ska i sin regeringsrapport nu i april lista 
de styrmedel man tycker är viktigast. 

– Ett grundproblem vi återkommande ser är 
ekonomin. Det är ofta billigare att använda jungfruliga 
material än att återanvända eller återvinna, säger Åsa 
Domeij. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

FAKTA. NYTT NAMN PÅ GAMLA IDÉER 

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för affärsmöjligheter 
där kretslopp i ett företag, samhälle eller en 
organisation används. Det handlar om en ekonomi 
som i mycket bygger på att produkter ska ha lång 
livslängd, att de ska återanvändas eller återvinnas. 

Idéerna är dock inte nya, tidigare har man talat om 
kretsloppsekonomi. 

EU har sedan 2015 en handlingsplan för cirkulär 
ekonomi och i januari i år kom en svensk 
handlingsplan. 

INDUSTRIN STÄLLER OM. 
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När världen ska bli fossilfri blir det huggsexa om den 
gröna elen, teknikkapplöpningen blir storpolitik och 
begreppet ”cirkulär ekonomi” måste fyllas med 
innehåll. 

Detta är första delen i en serie där DN beskriver hur 
industrin ska klara att bi klimatsmart och ändå tjäna 
pengar. 

05  Studsvik får tillbaka 
radioaktivt avfall 
2 800 tunnor med radioaktivt avfall från Studsvik som 
förvarats i Forsmark visade sig vara farligare än man 
tidigare trott. Nu ska de tas upp ur slutförvaret och 
skickas tillbaka, rapporterar SVT Sörmland. 

Tunnorna är en del av de cirka 10 000 tunnor som 
förvarats i ett förslutet bergrum 50 meter under 
havsbotten. Enligt uppgifter till P4 Sörmland har 
tunnorna förvarats felaktigt sedan slutet av 1900-talet. 

TT 
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05 En miljon svenskar 
drabbades när 
uppgifter läckte från 
Facebook 
Över en miljon svenskar har drabbats i en stor 
Facebook-läcka. 

Det rör sig om uppgifter som användare själva 
har fyllt i, som mobilnummer och var man -
jobbar, enligt it-säkerhetsföretaget ESET. 

Totalt är det personliga uppgifter från 533 miljoner 
Facebook-konton som har läckt ut – men inga 
lösenord. Däremot telefonnummer och andra uppgifter 
som födelsedatum, kön och i vissa fall mejladresser. 

– Det största problemet är om man har dolt nummer 
men har gett det till Facebook, säger Anders Nilsson, 
it-säkerhetsexpert på ESET, som har kännedom om 
läckan. 

En uppgift som många fyller i är arbetsplats. Bland de 
många svenskar som har drabbats finns personer som 
har uppgett riksdagen, försvarsmakten och andra 
myndigheter som sin arbetsplats. 

Det rör sig totalt om strax över en miljon svenskar, 
eller användare som har markerat sig själva som 
boende i Sverige. 

Informationen ska inte vara purfärsk utan komma från 
ett säkerhetshål som företaget täppte till 2019. 
Uppgifterna har tidigare delats på darknet och i andra 
dunkla hackerkretsar. 

– Men nu har i princip all data läckt, säger Anders 
Nilsson. 

I många fall är uppgifterna i sig inte hemligare än att 
vem som helst kan slå upp det på söktjänster som -
Eniro eller Hitta, men det är alltjämt flera uppgifter 
som inte är tänkta att vara offentliga på Facebook – 
och därmed en möjlig säkerhetsrisk. 
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Ett annat problem är att uppgifterna nu har 
sammanställts i listor. Nu går det att ladda ner 
informationen land för land. 

Sedan går det att söka på exempelvis arbetsplats, vilket 
innebär att det till exempel går att hitta personer som 
arbetar på olika myndigheter. 

– Har man valt att ge informationen så att det står på 
ens profil är det kanske inte så hemligt, men att ha 
samlingen gör det lättare att söka på en viss arbetsplats 
och snabbt få upp ett namn på det, säger Anders 
Nilsson. 

Han uppger att sådana här läckor oftast följs av en 
ökning av riktade attacker. 

– Det är att man försöker göra något mot en viss 
person på ett visst ställe. Om jag vill ta mig in på en 
viss myndighet har jag en färdig lista telefonnummer. 
Då kan man lätt skicka ett sms och säga att ”det här är 
någon annan på samma myndighet”. Det är också 
jättelätt att skicka sms från falska avsändare. 

Läckan är sedan länge ett faktum. Uppgifterna finns 
troligtvis redan sparad på olika minnen och hårddiskar 
och går i praktiken inte att stoppa, enligt Anders 
Nilsson. 

Han tror att sociala medier-jättens rykte har tagit 
skada av det här, men samtidigt är ett tillräckligt stort 
företag för att repa sig. 

Går det att lita på Facebook? 

– Det man alltid har sagt om Facebook är att man inte 
ska ge ut information man kanske inte vill att folk ska 
veta om, säger Anders Nilsson. 

TT 

FAKTA. ATT TÄNKA PÅ I SOCIALA MEDIER 

En grundregel är att inte ge ut information du inte vill 
att andra ska känna till. Fråga dig själv om det okej att 
folk vet var du jobbar, vilket kön du har eller när du är 
född. 
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Många sociala medier ber om uppgifter som 
telefonnummer. Har du hemligt nummer är det värt 
att tänka ett extra varv. Telefonnumren som har läckt 
ut på Facebook var kanske tänkta att vara hemliga – 
men läckte ändå. 

Ha ett säkert lösenord som du inte lämnar ut. 

Källa: ESET, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

05  Isuzu-affär i hamn 
Lastvagnskoncernen Volvo har nu slutfört den affär 
där Isuzu Motors köper UD Trucks från 
Volvokoncernen för cirka 19 miljarder kronor. Affären 
uppskattas ge en positiv effekt på Volvokoncernens 
rörelseresultat under andra kvartalet på närmare två 
miljarder kronor och ger ett tillskott på 19 miljarder 
kronor till koncernens nettokassa. 

De båda aktörerna kommer att inrätta en gemensam 
organisation för att driva en allians med kontor såväl i 
Japan som Sverige, skriver Volvo i ett 
pressmeddelande. 

TT 
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05 Avgifter tvingar 
solcellsägare att stänga 
av elproduktionen 
Samma sol, två grannar – båda har solcellsel. 
Problemet är att de vill producera mer. Ena -
grannen måste stänga av sin produktion sju 
månader om året. 

– Avgifterna gör det för dyrt, förklarar 
villaägaren Tomi Sandor i Västerås. 

– Vi måste täcka kostnaderna, säger Daniel 
Anundi, kommunikatör på Mälarenergi. 

Inom EU bidrar solelen med 5 procent av årsbehovet, i 
Tyskland nästan 9 procent, men i Sverige högst 1 
procent. Ska det vara så? Solinstrålning och soltimmar 
skiljer inte nämnvärt mellan Hamburg och Västerås. 
Flera mikroproducenter och debattörer i energifrågor 
ifrågasätter det svenska systemet och menar att de 

hindras att producera ett överskott, att regler och 
avgifter sätter käppar i hjulet. 

– Det är därför villataken i Sverige bara har enstaka 
solceller medan hustak i andra länder kan vara helt 
täckta. Utomlands vill man ha så mycket el från varje 
producent som möjligt, i Sverige tackar man nej till 
överskott. Kan Tyskland lyckas med det här kan vi 
också, säger solels- debattören Johan Ehrenberg, som 
själv äger en större anläggning via sitt företag ETC el. 

De två villaägarna – Tomi Sandor och Evert Andersson 
– har investerat i var sin solanläggning. De har velat 
göra en klimatinsats och samtidigt spara pengar. De 
skulle kunna vara leverantörer av fossilfri och -
klimatsmart el, men avgifter hindrar dem. 

Just denna bitande kalla marsförmiddag är 
solinstrålningen över Västerås villakvarter perfekt. 
Elmätaren inne i förrådet, bakom Evert och Birgitta 
Andersons villa i Vikängs byalag, tickar upp i behagliga 
5 000 watt. Likt tusentals andra skulle de vilja 
producera mer men det kan bli en dyr historia. 
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– Egentligen skulle jag vilja bygga ut mera, men det är 
då ökar våra utgifter. Det är ett systemfel, säger Evert 
Andersson. 

Felet med grannen Tomi Sandors anläggning är att 
hans solceller producerar för mycket el, mer än han 
behöver. För att han inte ska tvingas betala en 
inmatningsavgift måste han tidvis stänga av 
produktionen. Han håller fram några diagram. 
Staplarna för fem månader på sommarhalvåret är på 
topp. Det täcker hans årsförbrukning. Staplarna för de 
sju andra månaderna är obefintliga. Det är då han 
stänger han sin solcellproduktion. 

– Inmatningsavgiften gör det för dyrt. Jag måste 
stänga av min elproduktion för att inte drabbas. Om 
jag producerar för mycket måste jag slösa med elen i 
slutet av året, säger Tomi Sandor. 

Evert Andersson kan sin anläggning utan och innan. 
Investeringen i solceller är en bra affär. På bordet har 
han en hel lunta med papper, tjock som en gammal 

telefonkatalog, varje sida full av bokförda mätningar, 
år tillbaka. 

– Jag var först att bygga här i villaområdet. Något år 
senare anslöt Tomi och nu är det en till som bygger. 
Många vill göra något för klimatet. Jag hade gärna 
investerat i mer, men det här med inmatningsavgift 
gör att jag inte bygger ut, säger Evert Andersson. 

Det svenska systemet för att producera solel är särskilt 
förmånligt så länge det enbart handlar om privat 
konsumtion. För den som blir nettoproducent av el så 
tillkommer ofta en inmatningsavgift. 

I år har det lokala nätbolaget, Mälarenergi, sänkt 
avgiften till cirka 1 500 kronor. Tidigare var den högre. 
Inkomsten från försäljning av överskottsel på den nor-
diska elbörsen Nord Pool, 20–25 öre per kilo-
wattimme, täcker inte avgifterna. Elproducenterna 
måste då göra av med el – slösa med el – så att de inte 
går back. 
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– I slutet av året kan vi vara tvungna att få upp 
förbrukningen, säger Evert Andersson. 

– Jag måste hålla noggrann koll så att solcellerna inte 
ger för mycket. Det räcker med att man producerar en 
kilowattimme för mycket så kommer 
inmatningsutgiften, säger Tomi Sandor. 

Mälarenergi, precis som många andra nätägare, menar 
att de måste ta betalt för sina utgifter. 

– Vi följer ellagen. Alternativet är att el-kollektivet får 
bära kostnaderna. För miniproducenterna gäller det 
därför att ha lite koll på sina anläggningar, säger 
Daniel Anundi, kommunikatör på kommunalägda 
Mälarenergi. 

Solelsdebattören Johan Ehrenberg menar att 
elnätsbolagen inte har några kostnader. 

– Alla betalar redan för sina nätabonnemang. Redan 
innan någon blir nettoproducent så måste bolaget 
mäta elen som används eller produceras, säger han. 

– Vi har ökade kostnader i form av debiteringar, byte 
av elmätare med mera och vi måste enligt ellagen ta ut 
kostnaderna där de uppstår, säger Daniel Anundi. 

För de två grannarna i Västerås villaområde är läget 
tillspetsat. Tomi funderar över en mer generös lösning. 

– Ibland överväger jag att ändå gå med förlust och 
betala avgifterna. Då kommer min överskottsel ändå 
till användning, säger Tomi Sandor. 

– Elbolaget uppgifter förstår jag inte. Bolaget bytte 
ingen elmätare hos oss, säger Evert Andersson. 

Anders Forsström 

anders.forsstrom@dn.se 

FAKTA. EVERT ANDERSSONS SOLANLÄGGNING 

Produktion av solel per år: 8 000 kWh 
(kilowattimmar) om året. Det räcker till två 
luftvärmepumpar och hela hushållets el. 

Cirka 2000 kWh används direkt av hushållet. Resten, 6 
000 kWh levereras till Mälarenergi, men köps sedan 
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tillbaka på vinterhalvåret för 1,25 kronor per kWh. Det 
kostar 7 500 kronor om året, varav moms är 1 500 
kronor och energiskatt är 2 136 kronor. 

I skattereduktion blir det 60 öre per kWh tillbaka, 3 
600 kronor. Produceras mer el finns ingen skatte-
reduktion och priset sätts på den nordiska elbörsen, 
Nord pool, där el ofta säljs för 20–25 öre kWh. Ska 
inkomsterna motsvara inmatningsavgiften måste 
solcellsproducenter i Västerås producera ytterligare 7 
500 kWh innan avgiften är betald. 

Ellagen medger än så länge att nätbolagen kan ta ut en 
avgift av nettoproducenter av el, men flera nätbolag tar 
inte ut något. Kolla med ditt nätbolag hur de gör och 
vad det i sådana fall kostar. 

Källa: Evert Andersson, hemsol.se, 
bengtsvillablogg.info 

06 Busvädret ledde till 
flera trafikolyckor på 
annandagen 
Det ostadiga vädret förde med sig ett flertal 
trafikolyckor i södra Sverige på måndagen. 

Annandagen är vanligtvis en högtrafikerad dag då 
halva Sverige just har börjat sin påsklovsledighet och 
halva landet avslutar sin. SMHI betonade att 
väderläget var ostadigt i stora delar av landet, med 
snöfall på sina håll, och att trafikanter skulle vara 
uppmärksamma på väglaget. Särskilt de som redan 
bytt till sommardäck. 

– Väderläget är labilt, säger SMHI:s meteorolog Marie 
Staerk. 

En trafikolycka på E20 mellan Laxå och Finnerödja i 
Örebro län inträffade på förmiddagen. Ett flertal last- 
och personbilar var inblandade, men inga 
personskador rapporterades från platsen. På 
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eftermiddagen meddelade polisen att framkomligheten 
åtgärdats i båda körriktningarna. 

Under morgonen ställde sig en lastbil på tvären på 
riksväg 50 mellan Åsbro och Askersund, så inte heller 
den vägen var framkomlig. Det finns inga uppgifter om 
personskador i samband med den olyckan och senare 
på förmiddagen uppgav polisen att vägen åter var 
öppen. 

– Under loppet av en och en halv timme har vi haft sju 
till åtta trafikolyckor, vilket är fler än vad vi brukar ha, 
sade Rickard Lundqvist, presstalesperson polisen 
Region Syd, vid 17-tiden på måndagen. 

På E6 utanför Landskrona fick polisen in ett larm strax 
före klockan 16 om en olycka i södergående körbana. 
Det finns inga uppgifter om personskador. På E4 i höjd 
med Traryd kolliderade två lätta lastbilar och en 
personbil vilket orsakade stopp i trafiken. 

På eftermiddagen fick polisen in ett larm om en 
trafikolycka på Österleden vid Helsingborg, med fyra 

bilar och fem personer inblandade. En person blev 
undersökt av ambulanssjukvårdare, enligt polisen. 

På tisdagen ser väderläget ut att bli mer stabilt i södra 
Sverige där det under måndagen var ”besvärligt 
väglag”, enligt Gunilla Grafström, meteorolog på 
SMHI. I norra Sverige väntas snöfall eller snöbyar. 

– Södra Sverige och Götaland ser ut att få 
uppehållsväder, och ingen ny nederbörd som ställer till 
problem, säger hon. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 
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06 Återanvändning ger 
hopp om ett andra liv 
för elbilsbatterier 
Endast 20 procent av kapaciteten i dagens 
elbilsbatterier används. Forskare vid Mälar-
dalens högskola försöker nu hitta sätt att ge 
batterierna längre liv. 

Klimatmedvetenheten har satt press på utvecklingen 
av elfordon av alla de slag. Branschen slukar batterier 
som tillverkas av dyra och ovanliga råvaror. 

Men i dag används endast en liten del av kapaciteten i 
batterierna. Vanliga litium-jon-batterier har en 
förväntad livslängd på 8–15 år. Och när batterierna 
inte längre kan användas för att driva ett elfordon 
bedöms restkapaciteten uppgå till 70–80 procent. 

– De har fortfarande en betydande restkapacitet som 
skulle kunna användas till applikationer som inte 
kräver lika mycket energi som stora fordon, säger 

Koteshwar Chirumalla, projektledare och forskare på 
Mälardalens högskola. 

År 2025 beräknas runt 250 000 ton elfordonsbatterier 
ha nått vägs ände, med dagens sätt att använda dem. 
Nu undersöker han och forskare vid högskolan hur 
batterierna kan få ett andra liv, i ett steg före att de 
hamnar på soptippen eller går till återvinning. 

Syftet med projektet är att ta fram metoder, verktyg 
och strategier för att förlänga livet på batterierna 
genom att hitta nya användningsområden. 

– Det finns många användningsområden man skulle 
kunna tänka sig, säger Koteshwar Chirumalla. 

Som exempel nämner han att batterierna skulle kunna 
användas för uppladdning av elfordon i bussdepåer 
eller på parkeringsplatser. En annan möjlighet kan 
vara att dela upp batterierna i flera delar för 
användning i mindre produkter som elcyklar eller 
elgräsklippare. 
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Företag som Volvo Construction Equipment och 
Bombardier Transportation deltar i studien, som 
förutom att hitta lösningar på kapacitetsutnyttjandet 
också strävar efter att hitta nya mer hållbara 
affärsmodeller. 

Om batterierna kan få nya användningsområden när 
de inte längre kan användas i fordon skulle det gynna 
företagen och deras värdekedja på flera sätt, anser 
Koteshwar Chirumalla. 

Det är viktigt för att det ska vara möjligt att nå de 
globala mål som satts upp av FN för en mer hållbar 
konsumtion och produktion, enligt honom. 

– Normalt sett fokuserar företag bara på den normala 
affärsmodellen och inte den cirkulära affärsmodellen. 

Det finns en del utmaningar varav batterikvaliteten är 
den största, enligt Koteshwar Chirumalla. Men 
tekniken förbättras hela tiden. 

– Det finns en stor potential i tillverkning och 
återanvändning av batterierna, i att använda dem på 

nya sätt. Materialen i batterierna är dyra och ovanliga 
och förr eller senare tar de slut och vi behöver hitta sätt 
som leder till en mer effektiv användning av 
resurserna. 

TT 

FAKTA. ELBILAR 2020 

Under förra året nyregistrerades 93 938 laddbara 
personbilar, elbilar och laddhybrider i Sverige. Det 
innebar en ökning med 132 procent jämfört med 2019 
och att laddbara personbilar utgjorde mer än en 
tredjedel av det totala antalet nyregistrerade person-
bilar i landet i fjol. 

Globalt såldes drygt 3 miljoner laddbara fordon under 
2020, en ökning med drygt en miljon stycken jämfört 
med året före. 

Källa: Bil Sweden, The electric vehicle 
world sales database 
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06 Busslinjen är 
fortfarande överfull 
S-politikern Mohamed Nuur är trött och arg på 
att busslinje 179 fortsätter att vara fullsatt 
under rusningstrafik.  

SL anser att en del av problemet beror på ökat 
gratisåkande och försöker förstärka buss-
linjen.  

I ett Facebookinlägg för cirka en vecka sedan postade 
S-politikern Mohamed Nuur en bild inifrån buss 179. 
På bilden står och sitter resenärer nära varandra och 
trängseln gör det svårt att efterleva 
Folkhälsomyndighetens rekommendation att hålla 
avstånd. 

Men redan för ett år sedan påpekade Mohamed Nuur 
trängseln på busslinje 179 och ville att SL skulle agera. 
Han skrev då på Facebook:  

”Vi som faktiskt är tvungna att ta 179 till jobbet som 
förskolan, skola, äldreboende ska och borde slippa åka 
i en överfull buss när Folkhälsomyndigheten är tydliga 
med att kollektivtrafiken ska inte vara överfull”. 

Mohamed Nuur brukar numera cykla till jobbet, men 
just den här dagen tog han bussen.  

– Jag blev jättearg när jag åkte bussen förra veckan och 
tycker att vi borde lärt av oss av misstagen från förra 
året, säger han. 

DN rapporterade om fortsatt svår trängsel på busslinje 
179 i september förra året. För att minska problemet 
satte SL in extrabussar och kundvärdar men trots det 
larmade många busschaufförer om överfulla bussar.  

– Det är skrattretande att det står på den digitala 
skärmen i bussen: ”håll avstånd enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer”, säger 
Muhamed Nuur. 
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Han anser att de boende runt busslinje 179 inte 
prioriteras och framhåller att många som åker med 
bussen arbetar inom välfärden.  

– Vi kan inte blunda för att klasskillnader spelar roll 
om du blir smittad eller ej.  

En irritation uppstår hos honom varje gång människor 
kommenterar problemet med trängseln genom att 
ställa frågan ”kan du inte vänta på nästa buss?”. 

– Men nästa buss är lika full och du kommer dessutom 
för sent till ditt arbete. Det blir stora konsekvenser om 
personer inom vården kommer för sent till sin 
arbetsplats. 

I ett mejl till DN berättar Claes Keisu, pressansvarig på 
SL, att de är medvetna om problemet. 

– Busslinje 179 kör 1 200 avgångar på vardagar. Varje 
vecka rapporteras det om ”covidträngsel” vid 250 till 
350 av de tillfällena. Vi ser det som ett bekymmer, 
skriver han.  

Enligt Claes Keisu försöker SL förstärka linje 179 
genom att köra fyraminuterstrafik.  

– Tätare än så går det inte att köra, bussarna hinner 
ikapp varandra, korkar igen vägnätet och det finns inte 
heller plats för fler bussar vid hållplatser och 
terminaler. 

Han konstaterar att resandet inte har minskat på 
busslinje 179 utan snarare tvärtom, samt att SL tydligt 
kan se ett mönster på linjerna 4 och 179 att resenärer 
åker gratis på grund av att påstigningen sker där bak 
under pandemin.  

– Det är en känsla av att resandet under vissa tider 
varit högre under pandemin än tidigare. 

Sammanlagt har SL fått in ett tjugotal kundsynpunkter 
om trängsel på 179:an. Deras uppfattning är att en del 
resor som resenärerna gör inte är helt nödvändiga. 

– Men vi vet mycket väl att linje 179 är en mycket 
viktig linje för många i Järvaområdet, att en stor del av 
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de som reser inte har andra möjligheter att ta sig till 
och från jobbet.  

Bim Jacobsson 

bim.jacobsson@dn.se 

FAKTA: ALTERNATIV TILL BUSSLINJE 179 

För den som reser mellan Rinkeby centrum och Kista 
centrum och vill undvika trängsel på linje 179 finns ett 
fungerande alternativ: 

Man kan ta tunnelbanan till Västra skogen och där 
byta till tunnelbanan mot Kista. Bussresan med linje 
179 tar cirka 12 minuter, medan resan med 
tunnelbanan tar cirka 24 minuter. 

07 Kärnkraften behövs 
– och två slutsatser till 
om energipolitiken 
Klarar sig Sverige utan kärnkraft? Nej, i alla fall inte 
under överskådlig framtid. Det framstår som ett 
självklart svar utifrån DN:s ”Fakta i frågan” på temat. 

Det beror inte i första hand på det antal terawattimmar 
som den producerar per år. Visserligen är det stort. 
Men ny vindkraft har kunnat ersätta vad som gått 
förlorat när fyra reaktorer stängts de senaste sex åren 
– med råge. 

Vad som gör kärnkraften så viktig är när den 
producerar: 365 dagar om året, inklusive de timmar då 
det är kallast, vi förbrukar mest och det blåser minst. 
Så länge vi inte enkelt kan lagra el eller importera 
ytterligare stora fossilfria volymer behövs kärnkraften. 

Det är en given slutsats för energipolitiken. En annan 
är att kärnkraften också kommer att vara med oss 
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under överskådlig framtid. Investeringar har gjorts i de 
kvarvarande reaktorerna för att de ska drivas fram till 
åtminstone 2040-talet. 

Så är det tack vare energiöverenskommelsen som slöts 
2016. 

Nya, dyra säkerhetskrav efter katastrofen i Fukushima 
och låga elpriser betydde att ägarna planerade en 
stängning av samtliga reaktorer. Socialdemokraterna 
och Moderaterna insåg att det inte gick för sig, tog bort 
effektskatten och såg därmed till att nya investeringar i 
sex av dem blev lönsamma. 

Ingen uppgörelse är perfekt. Den om energin 
innehåller en självmotsägelse: kärnkraften fick bättre 
villkor och grönt ljus för att drivas vidare, samtidigt 
sattes målet att all elproduktion ska vara förnybar 
2040. För att Miljöpartiet skulle skriva under. Kanske 
hade politikerna också kunnat vrida till reglementet för 
att ge kärnkraften ytterligare en liten fördel så att ett 
par reaktorer till hade blivit kvar. 

Men överenskommelsen räddade sex reaktorer och gav 
förutsättningar för en kraftfull utbyggnad av 
vindkraften. Ingen dålig kombination. 

Dessvärre har den inte vårdats av de två statsbärande 
partierna. M lämnade den av taktiska skäl. KD stal 
högerväljare genom att lova mer kärnkraft. Och Ulf 
Kristersson såg möjligheten att formera en allians 
mellan M, KD, L och SD i frågan. 

S, i sin tur, har inte gjort det som faller på det parti 
som kontrollerar statsmakten: Sett till att elkraftsnätet 
rustats upp och byggts ut. Det är nödvändigt för att 
föra över el från norra Sverige, där mycket av den nya 
vindkraften finns. 

Det är synd. För en tredje slutsats är denna: På inget 
område är behovet av långsiktighet större än när det 
gäller energipolitiken. Det handlar om miljarder när 
det ska investeras i reaktorer, vindturbiner och 
kraftnät, vars lönsamhet bygger på stabila 
affärsförhållanden över decennier. Sådana kan endast 
levereras av S och M tillsammans. 

Martin Liby Troein 

martin.liby-troein@dn.se 
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07 Fakta i frågan: 
Klarar sig Sverige utan 
kärnkraft? 
Det svenska elsystemet har blivit mer sårbart 
för kalla vinterdagar. Det är en följd av att 
hälften av landets kärnkraftsreaktorer har 
lagts ner. Men den importerade elen kommer 
sällan från smutsig kolkraft i Polen utan främst 
från vattenkraft i Norge. 

DN:s Kristoffer Örstadius granskar frågor som 
är viktiga för samhällsutvecklingen. 

Kärnkraftsfrågan är politiskt laddad. Till kärnkraftens 
fördelar hör låga koldioxidutsläpp och en jämn 
produktion oberoende av om det är vindstilla, mörkt 
eller torka. Till nackdelarna hör uranbrytningens 
miljöpåverkan, risken för allvarliga olyckor och det 
svårhanterade radioaktiva avfallet. 

Sedan 1980-talet har kärnkraften stått för 30–50 
procent av Sveriges årsproduktion av el. Av tolv 
ursprungliga reaktorer är sex kvar i drift – vid 
årsskiftet stängdes Ringhals 1. Avvecklingen sker i en 
tid av kraftig befolkningstillväxt och ökad elektrifiering 
i industrin och transportsektorn. 

Klarar verkligen Sverige sig utan kärnkraften? Både ja 
och nej. Det finns gott om el i landet. Trots 
kärnkraftsavvecklingen är elöverskottet nu större än 
någonsin tidigare. Men vi har å andra sidan blivit 
alltmer sårbara för riktigt kalla vinterdagar. 

Låt oss illustrera detta med några grafer, men först två 
centrala begrepp: 

Elproduktion är den mängd el som produceras i ett 
land av vattenkraft, kärnkraft, och så vidare.  

Elanvändning är den mängd el som används i ett land 
av hushåll, industrier, och så vidare. 
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Underskott i elproduktionen uppstår när 
elanvändningen är större än elproduktionen vid en viss 
tidpunkt. 

El går inte att lagra i stor skala. I varje ögonblick måste 
det i stort sett vara balans mellan den el 
som produceras och den el som används. Rubbas 
denna balans kan det uppstå stora störningar i elnätet 
med allvarliga konsekvenser som följd. Det behövs 
därför en elproduktion som kan både gasa och bromsa 
– gasa när elanvändningen ökar, bromsa när 
elanvändningen sjunker. Vattenkraften är väldigt bra 
på det. Vattenmagasinen fungerar som stora buffertar. 
Genom att öka eller minska mängden vatten till 
turbinerna kan produktionen gasa och bromsa. 

Kärnkraftens styrka är att den bidrar med en stabil och 
jämn basproduktion. Men den går inte att reglera upp 
och ner lika enkelt som vattenkraften. Vindkraften och 
solkraften är å andra sidan ännu sämre på det – de går 
i praktiken inte alls att styra. I klartext: om det inte 
blåser så blir det ingen el. 

Kärnkraften och vattenkraften dominerar 
elproduktionen i Sverige, men vindkraften blir allt 
viktigare. Förra året stod den för 17 procent av 
produktionen. 

Se grafen "Sveriges elproduktion" 

Avvecklingen av kärnkraften har kompenserats av dels 
ökad elproduktion i de kvarvarande kärnkraftverken, 
dels utbyggnad av vindkraft. 

Elproduktionen uppgick till 159 terawattimmar under 
2020, elanvändningen till 134 terawattimmar. Vi 
producerade alltså mer el än vi använde. Tillfälliga 
underskott och överskott i elproduktionen leder till 
import från respektive export till grannländerna. Förra 
året exporterade Sverige 25 terawattimmar el (159 
minus 134). Det motsvarar lite mer än hälften av all 
kärnkraftsproduktion. 

År 2020 var speciellt med en ovanligt varm 
vinter. Men de senaste nio åren är bilden ändå tydlig: 
vi exporterar mer än vi importerar. 
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Se grafen "Nettoexport av el – år för år" 

Nästa graf visar nettoexporten (export minus import) 
timme för timme sedan januari 2020. Diagrammet är 
”hoppigt” eftersom det är så många timmar på ett år 
och nivån går mycket upp och ner. Trots att Sverige 
under merparten av året är en stor nettoexportör gäller 
det inte vid alla tidpunkter. Enskilda timmar, särskilt 
vissa kalla vinterdagar, importerar vi el. 

Se grafen "Nettoexport av el – timme för 
timme" 

I januari och februari i år importerade Sverige el under 
närmare en femtedel av timmarna. Det berodde på den 
stränga kylan, men bortfallet av elproduktion från 
Ringhals spelade också en viktig roll. 

Förhållandet mellan elanvändning och elproduktion 
ett visst år beror i hög grad på hur vintern varit. Det 
varierar kraftigt mellan åren. Ett bättre mått kan 
därför vara den ansvariga myndigheten Svenska 
kraftnäts statistik över elproduktion och elanvändning 

under antagandet att det blir en normalvinter. Förra 
året räknade Svenska kraftnät med att Sverige vintern 
2020/21 skulle ha ett importbehov på 1 700 megawatt 
under den timme när efterfrågan var som störst. Sedan 
vintern 2015/16 har importbehovet gradvis ökat. 

Se grafen "Marginalerna i elsystemet" 

Ovanstående statistik är alltså ett mått på om Sverige 
är självförsörjande på el även under de timmar när 
efterfrågan är som störst. Förändringen vintern 
2015/16 och framåt sammanfaller med avvecklingen av 
reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals. Den 
förväntade tillgängliga inhemska produktionen har 
minskat, samtidigt som förbrukningen har varit i stort 
sett oförändrad. 

Vindkraften har expanderat snabbt i Sverige. Men den 
är opålitlig vid kritiska tidpunkter. De riktigt kalla 
vinterdagarna sammanfaller ofta med att det inte 
blåser särskilt mycket. Det är därför svårt att förlita sig 
på vindkraften under kalla vinterdagar. Kärnkraften är 
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i det avseendet en trygghet eftersom den är oberoende 
av väder. 

Ett konkret exempel: ovananstående graf visar 
produktionen av vindkraft, vattenkraft och kärnkraft 
under några dagar i januari i år. Här ser vi hur 
kärnkraften bidrar med en jämn produktion och hur 
vattenkraften hela tiden reglerar upp och ner. Men på 
mindre än två dygn sjönk vindkraftsproduktionen med 
hela 97 procent – från cirka 7 000 till under 200 
megawatt i timmen. Det blåste helt enkelt inte 
tillräckligt. 

Se grafen "Elproduktionen 22–25 januari 
2021" 

Vindkraftsproduktionen minskade alltså med nästan 
lika mycket som nivån på all kärnkraft som 
producerades vid tillfället. 

Skiftet från kärnkraft till vindkraft har stora 
konsekvenser för elpriset. Kärnkraften har en 
stabiliserande effekt på elpriset. Vindkraften är 

visserligen billig och en ökad mängd vindkraft 
påverkar i regel priserna nedåt. Men 
vindkraftsproduktionens oförutsägbarhet leder också 
till mer varierande elpriser. När elproduktionen inte 
når upp till elanvändningen blir elpriset högre. 

Följande graf visar att det finns en tendens till högre 
och mer oförutsägbara elpriser när vi har nettoimport 
(även om också några pristoppar sammanfaller med 
nettoexport). Det betyder att import inte fullt ut har 
kunnat kompensera för underskott på el i Sverige. 

Se grafen "Samband mellan elpris och 
nettoexport" 

Att bygga nya kärnkraftsreaktorer är mycket dyrt. 
Beslutet att lägga ner de två reaktorerna i Ringhals 
fattades av statliga Vattenfall, enligt bolaget självt på 
affärsmässig grund till följd av låga elpriser, höga 
skatter och ökade produktionskostnader. 

Sveriges elsystem är inte fristående. Det hänger ihop 
med såväl de nordiska grannländernas som med norra 
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Europas elsystem. Sammankopplingen har ökat över 
tid. Utbytet av el är en naturlig följd av detta, men 
elimport ska inte tas för given. Möjligheten att 
importera el under timmar med hög efterfrågan beror i 
första hand på om det finns ett produktionsöverskott i 
grannländerna. Importen kan också begränsas av olika 
flaskhalsar, till exempel bristande överföringskapacitet 
i kablarna mellan länderna. Den 8 oktober 2019 
inträffade till exempel flera händelser i det danska 
stamnätet som riskerade att ställa till det ordentligt för 
Sverige. Förbindelsen mellan Själland och Tyskland 
havererade. Samtidigt kopplades ett kraftverk ifrån och 
en vindkraftpark minskade sin produktion. Dessa 
händelser gav svallvågor även i Sverige. Läget var så 
allvarligt att Svenska kraftnät var nära att ta till en 
åtgärd som aldrig tidigare använts: att stänga av 
strömmen i en del av landet. 

Även inom Sverige är överföringskapaciteten en 
flaskhals. En stor del av elproduktionen sker i de norra 
delarna av landet samtidigt som elanvändningen är 
koncentrerad till södra Sverige. Det betyder att Sverige 

har ett stort elöverskott i norr. Ledningarna från norr 
till söder är inte alltid tillräckliga. Situationen inom 
Sverige har försämrats ytterligare sedan 
kärnkraftsreaktorerna i söder lades ner eftersom 
produktionen nu koncentreras ytterligare till Norrland. 
På senare tid har det även uppstått lokala problem med 
överföringskapaciteten, bland annat i Stockholm, 
Uppsala, Malmö och Västerås. 

Så vad importerar Sverige för el? I debatten har det 
framställts som att Sverige under kalla vinterdagar 
varit beroende av kolkraft från Polen. Det är visserligen 
sant att Sverige under enskilda timmar tvingats 
importera el från Polen. Men det är en försvinnande 
liten andel. Hittills i år har det bara skett under ett 
fåtal timmar. 

Följande graf visar import och export från 
grannländerna, vecka för vecka sedan januari 
2020. Merparten av importerad el kommer från Norge, 
vars produktion mest består av vattenkraft. 
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Se grafen "Import och export – vecka för 
vecka" 

Kristoffer Örstadius 

kristoffer.orstadius@dn.se 

KLARAR SIG SVERIGE UTAN KÄRNKRAFT? SVARET I 
KORTHET 

1 Sverige har aldrig haft ett så stort överskott på el som 
nu om man ser till hela året. 

2 Men vissa timmar på dygnet räcker inte elen till. I 
januari och februari i år importerade Sverige el under 
närmare en femtedel av dygnets timmar. 

3 Avvecklingen av kärnkraften har gjort Sverige mer 
sårbart för riktigt kalla vintrar. 

FAKTA. 

Wattimme är den enhet som används för att ange 
produktion eller användning av energi under ett visst 
antal timmar. En lampa som drar 10 watt och brinner i 
5 timmar förbrukar till exempel 50 wattimmar (5 

timmar x 10 watt). 1 megawatttimme är en miljon 
wattimmar. 

En vanlig villa i Sverige har en elförbrukning på cirka 
20 megawatttimmar per år. Tusen villor förbrukar 
således 20 000 megawattimmar per år. 

1 gigawattimme är tusen megawattimmar. 

1 terawattimme är en miljon megawatttimmar. 
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07 Koldioxidhalten 
rekordhög – har 
passerat dyster 
milstolpe 
För första gången i människans historia har 
koldioxidhalten passerat 420 ppm – senast 
halten var så hög fanns ingen is på Grönland. 
Nu beräknar den världsmeteorologiska 
organisationen WMO att jorden kan nå 1,5 
graders uppvärmning om några år. 

KOMMENTAR 

Det var vid observatoriet vid Mauna Loa på Hawaii 
som den dystra rekordnoteringen gjordes i lördags – 
det dagliga genomsnittet av koldioxid har för första 
gången passerat 420 ppm (parts per million), närmare 
bestämt 421,21. 

Senast halten koldioxid i atmosfären var så hög var för 
runt fyra miljoner år sedan. Världen var runt tre grader 
varmare. Havsnivåerna runt 20–30 meter högre. 

Rekordet är ännu ett bevis på att förra årets 
rekordstora utsläppsminskningar i samband med 
pandemin dessvärre inte spelar så stor roll i det större 
perspektivet – halten koldioxid fortsätter obönhörligt 
att stiga, trots att utsläppsökningarna tog paus under 
2020. 

I klimatskeptiska kretsar har det ibland tolkats som att 
människans utsläpp inte spelar någon större roll för 
halten i atmosfären, men det bygger på ett 
missförstånd kring hur kolets kretslopp fungerar. 
Mänskligheten fortsatte släppa ut stora mängder 
koldioxid även 2020, om än i några procents lägre takt 
än före pandemin. Så länge människan släpper ut 
koldioxid, fortsätter halten i atmosfären att öka. Först 
när vi slutar släppa ut växthusgaser helt kommer 
halten i atmosfären att stabiliseras – och, som helgens 
rekordnivå visar, är det än så länge en avlägsen 
verklighet. 
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I stället fortsätter jorden med stormsteg mot 1,5 
graders uppvärmning, den lägre gräns som världens 
länder satte i Paris 2015. Faktum är att världen redan 
inom tre år kan passera 1,5 graders uppvärmning, om 
än tillfälligt, enligt den världsmeteorologiska 
organisationen WMO. Enligt en prognos som 
organisationen släppte i somras löper jorden 20 
procents risk att uppleva ett år med så höga 
snittemperaturer redan före 2025. 

Just i år är dock den globala temperaturen något lägre 
än förra året – vilket kan tyckas märkligt, med tanke 
på den rekordhöga halten koldioxid. Men 
klimatfenomenet La Nina bidrar just nu till att pressa 
ner den globala temperaturen. Och förra året var som 
bekant det varmaste som någonsin uppmätts, hela 1,25 
grader varmare än före industrialiseringen, alltså för 
omkring 150 år sedan. 

Att det nya CO2-rekordet kommer just nu är samtidigt 
förväntat – rekorden brukar slås på våren, helt enkelt 
på grund av att jordens växtlighet just nu tar upp 
mindre koldioxid. Snart, när växterna på norra 

halvklotet vaknar till liv och ökar fotosyntesen, 
kommer halten att sjunka nedåt igen. Muana Loa-
observatoriet räknar därför med att snittet för 2021 
kommer att landa på ungefär 416–417 ppm.  

Men det oroväckande är att koldioxidnivån år efter år 
fortsätter att ha högre snittnivåer. Nu ser 2021 ut att 
bli det år där koldioxidhalten når halvvägs till en i 
klimatforskningen avgörande gräns – en dubblering av 
nivåerna före industrialiseringen. I rent fysikalisk 
mening är dubbleringen inte avgörande men den är ett 
mått som klimatforskare ofta utgår ifrån för att 
beräkna hur mycket varmare jorden blir av våra 
utsläpp. I dagsläget räknar forskarna med att en 
dubblering av CO2-halten skulle göra jorden runt tre 
grader varmare, men osäkerheterna i den prognosen är 
mycket stora – och på senare tid har klimatmodellerna 
börjat ge alltmer oroande resultat. De värsta 
scenariorna i de senaste studierna pekar på att jorden, 
på sikt, kan bli över 5 grader varmare om CO2-halten 
dubbleras.  

Där är vi inte än. Men risken för en sådan framtid ökar, 
så länge CO2-halten fortsätter uppåt. Därför är helgens 
rekord en larmsignal som världen bör lyssna på. 

Peter Alestig peter.alestig@dn.se 
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07 Lyxbilar säljs som 
aldrig förr – trots 
pandemin 
Svenskarna sitter på större förmögenheter än 
någonsin. Det märks inte minst för 
lyxbilhandlaren Sejad Bilajbegovic som trots 
pandemi och krislarm sålt fler superbilar än 
något annat år.  

– Folk har blivit ganska täta under ganska 
många år, konstaterar nationalekonomen 
Daniel Waldenström.  

Om några dagar landar tre unga börshajar på 
gräsmattan utanför bilhallen i Norrköping. De flygs in i 
helikopter för att skriva på lite papper och kör sedan 
hem till Stockholm i varsin Lamborghini.  

Så ser affärerna inte alltid ut men det händer i alla fall 
ett par gånger om året, berättar Sejad Bilajbegovic, vd 
för Platinum Cars. Det var därför han lät bygga 

helikopterplattan på anläggningens tak. Problem med 
tillstånd gör dock att den alltjämt står orörd, och så lär 
det förbli. 

– Brandstationen ligger precis här mittemot oss och de 
hade klagat på det där. Enligt reglerna måste du ha 
dubbla motorer och förstärkning i taket om 
helikoptern kraschar och det har vi inte här, så vi 
kommer inte få något tillstånd, säger Sejad 
Bilajbegovic, till synes obekymrad över investeringen 
han aldrig kommer kunna dra nytta av.  

Han har ett större och mer angenämt problem att 
fokusera på. Rika svenskar tycks vara mer sugna på 
dyra vrålåk än någonsin. Så pass sugna att det nu 
riskerar att bli glest mellan bilarna i hallen.  

– Det har varit galet det senaste året. Vårt största 
problem nu är att hitta bilar i den takt vi säljer, säger 
Sejad Bilajbegovic.  

Så kändes det inte för drygt ett år sedan. Under 2019 
hade Sejad Bilajbegovic sålt bilar för omkring 400 
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miljoner kronor och siktade inför 2020 på att pressa 
försäljningen till 450 miljoner kronor. Sedan kom 
pandemin. Börsen rasade, varsel- och 
arbetslöshetssiffror sköt i höjden och experter drog 
paralleller till både finanskrisen 2008 och den stora 
depressionen på 1930-talet.  

– Jag tänkte att nu blir det jobbigt, säger Sejad 
Bilajbegovic.  

Och det blev jobbigt, åtminstone i ett par veckor. Den 
11 000 kvadratmeter stora hallen ekade tom och 
telefonerna var knäpptysta genom hela mars månad. 

– Då var jag riktigt orolig faktiskt. Siffrorna störtdök 
och vi sålde ingenting, samtidigt kände jag någonstans 
att man måste ha långsiktighet och inte förhasta sig. 
Sedan vände de i slutet av mars och gick spikrakt 
uppåt. 

Försäljningen för hela 2020 landade på 518 miljoner 
kronor, vilket var en bra bit över målet och nästan 
hundra miljoner mer än 2019.  

I år siktar han på drömgränsen på 1 000 sålda bilar 
och det har börjat bra. Under det första kvartalet hade 
bolaget sålt dubbelt så många bilar som under samma 
period förra året. 

– Vi närmar oss miljardtempo om vi håller den här 
takten, säger Sejad Bilajbegovic.  

Snittpriset på en bil ligger på 750 000 kronor och de 
dyraste uppemot fyra miljoner kronor. Bara fälgarna 
kan kosta som kontantinsatsen till en genomsnittlig 
bostadsrätt. Kunderna är företrädelsevis medelålders 
män. Oftast chefer, mellanchefer eller egenföretagare.  

– Det brukar vara bra väder och bra börsklimat som 
får dem att sluta drömma och slå till, säger Sejad 
Bilajbegovic halvt på skämt och halvt på allvar.  

Men nu tycker han sig ha sett någonting annat. 

– Jag tror att fler blivit påminda om att livet är skört. 
Då pratar man inte som tidigare om att när jag blir 
pensionär ska jag göra den här resan eller köpa den här 
bilen jag drömt om. Man känner mer att det är nu man 
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ska leva. Man har ett liv och det är då man ska passa 
på, förklarar han.  

Konsumtionsforskaren Sofia Ulver vid Lunds 
universitet tror att det kan ligga någonting i det. Även 
om det finns andra aspekter som också spelar in.  

Den generella uppfattningen bland de som studerar 
konsumtionsmönster är enligt henne att allt mer 
konsumtion riktats inåt under pandemin. Det vill säga 
att pengarna främst går till saker som har med det 
egna hemmet att göra. Som renoveringar, ny veranda 
eller inredning. Eller ny bil.  

– Inte för jag tror att den här Ferarrimålgruppen åkte 
kollektivt tidigare men bilen har ju fått en ny mening 
för många ändå, säger Sofia Ulver.  

Hon lyfter också att det i vissa generationer kan finnas 
en avsaknad av insikt eller brist på respekt för vad en 
kris kan innebära.  

– Man brukar säga att de som var med under andra 
världskriget eller som har växt upp med föräldrar som 

var med då har ett kollektivt minne av kris och tycker 
det är viktigt att hålla igen och spara. 
Efterkrigsgenerationerna har inte det kollektiva 
krisminnet på samma sätt, säger hon och fortsätter:  

– De har en mer hedonistisk syn på konsumtion och 
pengarna ska användas till självförverkligande snarare 
än till att hamstra för tuffa tider, tycker man. 

Kriser är också ojämlika, påpekar Sofia Ulver, och det 
finns många som utan risk kan unna sig en ny bil för 
ett par miljoner kronor utan att det behöver påverka en 
eventuell buffert för sämre tider.  

– Det finns ju de som har kunnat kapitalisera på 
pandemin. Överklassen och övre medelklassen som 
har kvar sina jobb och företag inom rätt branscher har 
inte lidit någon kris av det här året mer än att de 
kanske inte har lika kul, säger Sofia Ulver.  

Sejad Bilajbegovic ser också skillnaderna i hur krisen 
slagit mot olika människor. Många i vänskapskretsen 
har blivit uppsagda och han skäms nästan för att 
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berätta om hur bra det gått för honom själv under 
pandemin.  

– Samtidigt vet jag att företagare utnyttjat krisen 
genom att permitterat anställda och skära kostnaderna 
med hjälp av statligt stöd fast de inte behöver, berättar 
han och fortsätter: 

– Jag tycker det är helt fel men jag vet att det är många 
som gjort det och sedan tjänat otroligt mycket pengar. 
Det får stå för dem men jag skulle inte kunna se mig 
själv i spegeln eller titta min personal i ögonen om jag 
gjorde så. 

Och sedan kommer de till dig och köper bilar? 

– Ja, precis.  

Många svenskar har blivit betydligt rikare de senaste 
20 åren och kundunderlaget för en som säljer lyxbilar 
blir därmed också allt bättre.  

Försäljningen återspeglar enligt Daniel Waldenström, 
professor i nationalekonomi vid Institutet för 

näringslivsforskning, en exceptionell värdeökning på 
finansiella tillgångar som pågått betydligt längre än 
under bara pandemiåret.  

– Börskurserna har stigit under hela 2010-talet. Folk 
har blivit ganska täta under många år av 
värdestegringar, säger han.  

Det är ont om officiell statistik över hur svenskarnas 
förmögenhet är fördelad. Men sammantaget har den 
aldrig varit större än nu.  

Börsen och löneökningar är bidragande faktorer, och 
även bostaden spelar stor roll i 
förmögenhetsökningen.  

– För många är bostaden den viktigaste tillgången och 
värdet på den har gått upp exceptionellt i värde de sista 
20 åren. Det handlar om historiska uppgångar som vi 
nog aldrig sett maken till, säger Daniel Waldenström 
och tillägger: 

596



– Bostadskapital är i och för sig ganska uppbundet 
men jag tror husvärdesstegringen har finansierat en 
hel del bilköp. 

Pandemin har enligt Daniel Waldenström så här långt 
inte haft någon större påverkan på svenskarnas 
förmögenheter. Många räknade i början av pandemin 
med att bostadspriserna skulle falla men i stället har de 
bara fortsatt uppåt.  

De uteblivna effekterna beror enligt Waldenström på 
de många och stora stödpaketen som håller ekonomin 
under armarna.  

Normalt är det den rikare delen av befolkningen som 
brukar ta den första stora smällen i en kris eftersom 
deras ägande ligger tungt i företagen och 
finansmarknaderna som brukar drabbas först, 
förklarar han.  

Därefter, om krisen dröjer sig kvar, sprider sig 
effekterna till bostadsmarknaderna och resten av 
befolkningen.  

– Men vi har inte sett några kraftiga fall på någon av 
dessa marknader än, säger Daniel Waldenström.  

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

FAKTA. HUSHÅLLENS FÖRMÖGENHET 

De svenska hushållens finansiella sparande var under 
det fjärde kvartalet i fjol större än någonsin, enligt 
Statistiska centralbyråns sparbarrometer som räknat 
på skillnaden mellan svenskarnas transaktioner i 
finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. 

De svenska hushållens nettoförmögenhet steg under 
kvartalet med 4 procent. 

Enligt banken SEB:s sparbarometer var hushållens 
nettoförmögenheter (tillgångar minus skulder) större 
än någonsin vid utgången av 2020, mycket tack vare de 
starka aktie- och bostadsmarknaderna. 
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De senaste tio åren har nettoförmögenheterna stigit 
från knappt 10 000 miljarder kronor till knappt 20 
000 miljarder kronor enligt bankens rapport. 

Källa: SEB, Statistiska 
centralbyrån07 ”Snabbare utbyggnad 
av vindkraften krävs i Sverige” 
Klimatet. Ska Sverige nå Parisavtalets mål på nära noll 
utsläpp 2045 måste minskningarna skyndas på. I 
regeringens klimatplan finns åtgärder motsvarande en 
minskning av utsläppen av växthusgaser med en 
tredjedel av vad som behövs. För ytterligare en 
tredjedel pågår det utredningar om åtgärder. Och för 
en tredjedel saknas konkret arbete. 

Naturvårdsverket varnar för att 
utsläppsminskningarna går för sakta. Parisavtalet 
förpliktigar regeringen att göra mer och ta ledarrollen. 
Det är hög tid att konstruktivt fylla klimatplanen med 
åtgärder som ger nollutsläpp senast 2045. 

Oppositionen måste sluta bromsa eller föreslå åtgärder 
i någon annan del av världen. Alla åtgärder behövs, 
men Sverige måste göra sin läxa enligt Parisavtalet. 
Alla vuxna är välkomna i klimatarbetet. 

Klimatomställningen innebär att Sverige behöver 
fördubbla elproduktionen med främst vindkraft och 
kraftigt öka kapaciteten för att överföra el mellan olika 
landsdelar. Det är akut att få till stånd för sådana 
klimatåtgärder. Då är det inte rimligt att ett 
tillståndsärende ska ta 5–10 år. 

Utbyggnaden av spår för fler och snabbare tåg är ett 
annat projekt som bedrivs i snigelfart. Behovet av 
snabbare persontåg och utökad kapacitet för godståg 
är uppenbart. 

Klimatkrisen är akut. Är det för mycket begärt att 
politikerna samlar sig till ett gemensamt klimatgrepp? 

Per-Olof Järvegren, Lund 
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08 Kommunerna kan 
tvingas betala mer när 
nya t-banan blir dyrare 
Om fem år kommer den första delen av 
Stockholms nya tunnelbana – från Akalla i 
nordvästra Stockholm till Barkarby i Järfälla – 
att invigas. Men den station de flesta 
stockholmare funderar över är Sofia på 
Södermalm, 100 meter under jord som bara 
ska ha snabbhissar, inga rulltrappor. 

Notan för utbyggnaden har stigit med drygt 9 
miljarder och regionen och kommuner kan 
tvingas att stå för fördyringen. 

Totalt byggs Stockholms tunnelbana ut med tre mil 
nya spår och 18 stationer. 

– Det är den största utbyggnaden på 60 år, dagens blå 
linje är 2,5 mil lång. Det är ett megaprojekt, en 
jättesatsning, ett gigantiskt grupparbete, säger Niklas 

Bergman, chef för Förvaltningen för utbyggd 
tunnelbana. 

Om planerna håller börjar tågen till Barkarby rulla 
2026, till Arenastaden i Solna 2028, till Nacka och 
Söderort 2030 och till Älvsjö preliminärt 2034. 
Sträckan Odenplan–Arenastaden är komplicerad, 
enligt Niklas Bergman, spårtunneln går tätt över 
pendeltågens Citybanan och tätt under Norra länken, 
Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska 
institutet. På grund av de senare måste 
tunnelbanebyggarna spränga på exakta tider för att 
inte störa känslig verksamhet.  

DN får följa med in i den mörka och leriga 
arbetstunneln under Hagastaden. I källarna under 
några av de nybyggda husen vid Torsplan och 
Karolinska finns färdiga biljetthallar, men ännu utan 
spärrar och inredning. 

Vid Gullmarsplan byggs en ny station 70 meter under 
den gamla, för den blå linjen mellan T-Centralen och 
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Hagsätra. Den får direkthissar mot Gullmarsplan men 
även rulltrappor mot uppgången vid Mårtensdal. 

– Det kommer att avlasta den trånga sektorn 
Medborgarplatsen–T-centralen och öka kapaciteten, 
säger Niklas Bergman. 

Station Sofia i Stigbergsparken på Södermalm kommer 
bara att ha snabbhissar, inga rulltrappor. De åtta stora 
hissarna tar resenärerna upp eller ner på 30 sekunder.  

– Du kan jämföra med restaurangen högst upp i 
Skatteskrapan. Där åker du också 100 meter med hiss, 
men uppåt. De åtta hissarna i station Sofia rymmer 30 
personer var, det finns ingen stoppknapp som 
passagerarna kan använda och det finns trappor för 
utrymning, även om vi vill att man ska ta hissen även 
då. 

I hela Stockholm utryms mellan tre och fyra stationer 
varje år. 

Bygget har kommit längst i Barkarby, hela 
stationsutrymmet i såväl Barkarby som 

Barkarbystaden är utsprängda. Vid Järvafältet 
passerar t-banelinjen tätt under den kommande 
motorleden Förbifart Stockholm, med bara fyra–fem 
meter berg emellan dem. 

– Barkarby blir en viktig knutpunkt, med tunnelbana, 
fjärrtåg och ett resecentrum för bussar, säger Niklas 
Bergman. 

Många vill att t-banan till Hjulsta också knyts ihop 
med Barkarby. Hur ser du på det? 

– Vi bygger en liten bit förbi Barkarby, så det är inte 
omöjligt. Men det finns inga planer på det i dag. 

I delen Nacka–Söderort finns tre arbetstunnlar i 
Nacka, en vid Londonviadukten på Södermalm, en i 
Hammarby sjöstad och en i Sundstabacken under bron 
mellan Södermalm och Gullmarsplan. Bland de bolag 
som är med och bygger nya tunnelbanan återfinns 
entreprenörer från Schweiz, Norge, Finland, Tjeckien, 
Kina och Spanien.  
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– Några få svenska bolag skulle inte klara av det här 
själva, säger Niklas Bergman. 

Att upphandlingar överprövas är, i alla fall än så länge, 
den största anledningen till förseningar i t-banebygget. 

– Det är en rättighet att begära överprövning, men det 
stör tyvärr vår planering. 

Förutom det går alla projekt väldigt bra, enligt Niklas 
Bergman, i Barkarby har arbetet med spårtunnlar 
redan startat, övriga upphandlingar för 
spårtunnelbyggen pågår. 

Förvaltningen har också startat projektering för den 
senast beslutade sträckan, Fridhemsplan–Älvsjö. Vid 
Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg och Älvsjö – där 
det redan finns tunnelbane- eller pendeltågsstationer – 
byggs nya stationer under jord. Fridhemsplan får i och 
med det perronger och spår på tre olika nivåer. 

Sträckningen ska ha sex stationer och går genom en del 
knepiga passager, som vid Riddarfjärden och Mälaren 
mellan Liljeholmen och Reimersholme. 

– Nu har vi två alternativ, antingen en västlig 
sträckning eller en östlig, för att fånga upp västra 
Södermalm och Södersjukhuset. Vi bestämmer vilken 
vi ska välja i slutet av året, säger Niklas Bergman. 

En östlig sträckning skulle alltså kunna betyda en t-
banestation på västra Södermalm. 

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs också ut. Den 
kommer att serva både den gröna och den blå linjen, 
här stallas tågen upp under jord. 

– Depån är hjärtat i tunnelbanan, säger Niklas 
Bergman. 

Totalt, med entreprenörernas personal, arbetar i dag 2 
000 personer med tunnelbaneprojektet. Om två år, när 
spårtunnlar och stationer längs alla nya sträckor börjar 
byggas, räknar Niklas Bergman med att de är närmare 
5 000. 

T-banan i innerstan, som byggdes på 1940-talet, ligger 
ytligt. Stora delar av staden grävdes upp, utanför 
tullarna byggdes stationerna ovan jord. Det grävdes 
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också mycket för röda linjen på 1950- och 1960-talen. 
Utefter blå linjen, som byggdes på 1970-talet, ligger 
stationerna ganska djupt, ”grottstationer” kallar Niklas 
Bergman dem. 

I dag finns, i miljöbalken och efter några miljödomar, 
extremt hårda restriktioner för tunnelbyggen enligt 
Niklas Bergman. Det ska bland annat finnas en 
räddningstunnel vid varje station. Nu gräver man 
heller inte ovanifrån utan bygger med hjälp av 
arbetstunnlar. 

Hur reagerar invånarna på sprängningar, vibrationer 
och störande ljud? 

– Engagemanget är jättestort, de flesta tycker att det är 
väldigt bra att vi bygger ut t-banan. Jag har varit med 
och byggt infrastruktur i 30 år och aldrig tidigare fått 
så många positiva reaktioner. 

Den som bor nära arbetena och blir störd kan 
kostnadsfritt få bo på hotell. Hittills har det gällt ett 
30-tal familjer på Södermalm och i Nacka, under 

kortare tidsperioder. Den som vill kan också få ett sms 
30 minuter innan sprängsalvan går. 

Region Stockholm redovisade i fjol att den planerade 
utbyggnaden av Stockholms tunnelbana blir betydligt 
dyrare än vad som tidigare avtalats. Fördyringen 
uppgår till 9,3 miljarder kronor. Tidigare beräknades 
slutnotan till 23 miljarder kronor, den nya notan 
landar på 32 miljarder. 

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har gjort en 
analys av fördyringen och en lista på orsaker. Analysen 
visar att de ökade kostnaderna framför allt beror på: 

Statliga säkerhetskrav som har inneburit en betydligt 
dyrare lösning än vad som planerades från början. För 
att klara kraven har det tillkommit en parallell 
servicetunnel, vilket innebär att cirka 50 procent mer 
berg behöver sprängas ut.  

Bland annat utökade miljökrav har gett en längre och 
mer kostsam produktionstid.  
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Det har också, till exempel, tagit längre tid än planerat 
att få utformningen godkänd av Trafikverket.  

Den förhandlare regeringen har utsett är Catharina 
Håkansson Boman. Hon är ordförande i styrelserna 
som följer upp avtalen i Sverigeförhandlingen och 2013 
års Stockholmsförhandling. 

I de förhandlingarna åtog sig de fyra kommuner där 
nya tunnelbanan ska gå att bygga nya bostäder i t-
banans närområde. I Järfälla 14 000 stycken, i Solna 8 
500, i Stockholm 94 500 och i Nacka 13 500, totalt 130 
500 bostäder som möjliggörs av utbyggnaden. 

Förhandlaren bör, enligt regeringen, i hanteringen av 
kostnadsfördyringarna pröva möjligheterna att hitta 
tillkommande finansiering från region och kommuner, 
samt hitta kostnadsminskningar. 
Förhandlingspersonen kan också i väl avvägd 
utsträckning föreslå en utökning av de lån som täcks 
genom framtida intäkter från trängselskatten. 

– Hennes deadline är den 15 april, men vi uppfattar det 
som ”förseningar kostar pengar, fortsätt bygga”, säger 
Niklas Bergman. 

Men fördyringen kan bli betydligt större. Länsstyrelsen 
i Stockholm har beslutat att de miljontals ton 
bergmassorna som sprängs och spräcks bort ska 
betraktas som avfall, ett beslut som innebär att 
hanteringen av massorna blir mycket dyrare, och ett 
beslut som har överklagats. 

Regeringen har tillsatt en utredning om regelverket 
kring schaktmassor, men den ska redovisas först på 
försommaren nästa år. 

Men Niklas Bergman är inte särskilt orolig. 

– Vi uppmärksammade för drygt ett år sedan att 
länsstyrelsen klassar naturligt berg som avfall. Jag tror 
inte att de har förstått konsekvenserna av beslutet. Det 
finns ett stort behov av bergkross i 
Stockholmsområdet, det bästa är att använda det, inte 
att köra i väg det långt bort till en avfallsanläggning. 
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Stockholms stad och Trafikverket har samma åsikt som 
Region Stockholm, bergmassorna ska användas – och 
nu har förvaltningen startat ett masshanteringsprojekt 
tillsammans med länsstyrelsen och kommuner i länet.  

– Det går vår väg, frågan är på väg att lösa sig, säger 
Niklas Bergman. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

FAKTA. TUNNEL PÅ SÖDER REDAN 1933 

Mitt under andra världskriget – natten mot den 17 juni 
1941 – beslutade Stockholms stadsfullmäktige att 
bygga tunnelbana. 

Förslagen till tunnelbana var ett resultat av 1930 års 
trafikkommitté. Då hade Stockholm ett vidsträckt 
spårvägsnät. Sedan 1933 gick spårvagnarna i tunnel 
från Slussen via Medborgarplatsen som då hette 
Bantorget till Skanstull som hette Ringvägen. 

Linjen Slussen–Hökarängen öppnades 1950 och 
Hötorget–Vällingby 1952. 

Problemen med att koppla ihop sträckan Slussen–
Norrmalm var större, det krävdes att ta sig igenom 
Brunkebergsåsen, bygga en tunnel under Norrström 
och en bro över Söderström. T-centralen invigdes inte 
förrän den 23 november 1957. 

Den senaste utbyggnaden skedde 1994, genom 
tillkomsten av en tunnelsträcka mellan Bagarmossen 
och närbelägna Skarpnäck. 
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09 Volvo ska tillverka 
lastbilar i fossilfritt stål 
Lastbilstillverkaren AB Volvo ska tillverka det 
man kallar världens första fordon av fossilfritt 
stål från SSAB. Redan i år ska stålet testas i 
prototypmaskiner, 2022 planeras serie-
tillverkning. Och så ska SSAB köpa Volvos 
lastbilar. 

Plötsligt kommer nyheterna slag i slag från 
Hybritprojektet, vars mål är att utveckla fossilfritt stål i 
ett samarbete mellan SSAB, Vattenfall och LKAB. 

För två veckor sedan blev det klart att man bygger en 
10-miljardersanläggning för stålråvaran järnsvamp på 
LKAB:s område i Gällivare, som ska stå klar 2026. 
Gruvbolaget levererar malmpellets gjorda med 
fossilfria bränslen, där ska Vattenfall med sin el 
producera vätgas, som ska ersätta koksen i 
järnframställningen. 

Redan då sade SSAB:s vd Martin Lindqvist i DN att 
bolaget redan till hösten ska låta ett antal företag testa 
det ”gröna stålet”, men ville inte avslöja vilka. Nu vet vi 
åtminstone ett – lastbilstillverkaren Volvo. 

De två företagen har tecknat ett samarbetsavtal om 
forskning, utveckling, serieproduktion och 
kommersialisering av det som kallas världens första 
fordon av fossilfritt stål. 

– Nu tar vi stormsteg mot en fossilfri värdekedja, 
genom att kroka arm med en internationellt ledande 
koncern med höga klimatambitioner. Volvo finns inom 
ett av våra viktigaste segment, tunga transporter, säger 
Lindqvist. 

Ni har sagt att det fossilfria stålet är en 
premiumprodukt. Kommer Volvo att få känna av det 
eller blir det kompispris till en början? 

– Ja, det blir lite dyrare, exakt hur mycket vet vi inte. 
Det finns ett stort intresse på marknaden att betala lite 
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mer och det är ju också något som Volvo i sin tur 
diskuterar med sina kunder. 

Redan senare i år kommer Volvo att börja tillverka de 
första prototyperna av lastbilar och arbetsmaskiner 
med det nya stålet. Under 2022 planeras 
serietillverkning i mindre skala, och sedan börjar en 
gradvis upptrappning mot massproduktion. 

– Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag 
senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att 
våra fordon och maskiner kommer att vara utsläppsfria 
när de är i drift, men också att vi ser över materialen 
som används. Detta är ett viktigt steg på vägen, säger 
Volvochefen Martin Lundstedt i ett pressmeddelande. 

SSAB börjar leverera det nya stålet till Volvo under 
andra halvan i år. Råvaran järnsvamp kommer från 
Hybrits pilotanläggning i Luleå, som snart är 
färdigtrimmad – den drivs dock fortfarande i några 
veckor till med naturgas i stället för vätgas. 

– Vi kommer ju att ha begränsade mängder av det 
fossilfria stålet, men det kommer att bli liknande 
samarbeten med någon eller några av våra andra 
kunder. Det är många som har räckt upp handen och 
vill vara med, säger Martin Lindqvist. 

Och så ska ni köpa lastbilar av Volvo? 

– Det är en ambition att använda deras batteri- eller 
bränslecellfordon, men det finns inte uttalat med i 
avtalet. Våra stora utsläpp av koldioxid kommer ju från 
produktionen men vi måste också bli fossilfria i våra 
externa och interna transporter. 

En annan koncern med höga klimatambitioner är 
Scania, som är en av investerarna i det nya 
konkurrerande bolaget H2 Green Steel, som enligt 
planen ska starta produktion av fossilfritt stål i Boden 
från 2024. Tanken är att man ska vinna 
konkurrenskraft genom att starta från ruta ett, i stället 
för att ställa om traditionell stålproduktion. 

Har det fått er att skynda på ert arbete? 
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– Nej, vi följer vår plan och är trygga i att vi leder 
utvecklingen. Det är bra att flera går samma väg. När vi 
drog igång det här för sex år sedan skakade våra 
konkurrenter på huvudet, nu vill alla göra samma sak, 
säger Martin Lindqvist. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

09 Solcellsägare kan 
slippa betala nätbolag 
för såld el 
Solcellsägare har fått en myndighet på sin sida. 
Energimarknadsinspektionen, EI, föreslår i en 
ny rapport att regeringen skrotar 
inmatningsavgiften för alla mikroproducenter 
av el. 

– Det kostar inget extra för nätägarna och 
därför kan avgiften tas bort, säger Mattias 
Önnegren, analytiker på 
Energimarknadsinspektionen. 

DN skrev i måndags om villaägare som producerar 
solel i Västerås och hur en inmatningsavgift gjorde att 
villaägare stängde av sina solceller.  

Intresset för att bygga solceller och producera fossilfri 
och klimatsmartare el är stort i Sverige. Så länge det 
handlar om el som täcker den egna konsumtionen är 
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investeringen också en god affär. Problemet börjar 
först när mikroproducenten tillverkar mer grön el och 
blir nettoproducent, då tillkommer i dag avgifter. 

Det kan räcka med att solcellsägaren producerar en 
kilowattimme, som den får 20–30 öre för, över 
gränsen för att inmatningsavgiften till nätbolaget ska 
bli 1 500 kronor extra om året, en förlust i det här fallet 
på 1 499,70 kronor. 

I en färsk utredning – Översyn av regelverket för 
nätavgifter för mindre produktionsanläggningar – 
menar nu Energimarknadsinspektionen att avgiften är 
onödig och kan orsaka felaktiga beteenden. 

– Att ta ut en avgift för någon enstaka kilowattimme 
(kWh) överproduktion är kontraproduktivt. Det gör att 
producenten minskar produktionen eller ökar sin egen 
konsumtion för att slippa utgiften, säger Mattias 
Önnegren, analytiker på Energimarknadsinspektionen. 

Rapporten har lämnats till regeringen och 
Energimarknadsinspektionen föreslår en lagändring. 

– Vi är medvetna om de hinder som finns för 
mikroproducenterna, och vi har gett 
Energimarknadsinspektionen i uppdrag att föreslå hur 
de ska kunna lösas. Rapporten har precis inkommit 
och vi ska nu analysera hur vi ska kunna ta frågan -
vidare, säger energiminister Anders Ygeman (S). 

Flera nätbolag har inmatningsavgifter för mikroprodu-
center. Energimarknadsinspektionen ser dock inga 
kostnader för företagen som motiverar en 
inmatningsavgift. 

– Det kostar inget extra för nätägarna och därför kan 
avgiften tas bort. Oavsett om mikroproducenterna 
producerar för eget behov eller producerar några 
kilowattimmar för mycket så har nätägaren samma 
kostnader för att mäta produktion och konsumtion, så 
de extra kilowattimmarna kostar inget för nätbolaget, 
säger Mattias Önnegren. 

För de solcellsägare som fått stänga av sin 
solcellproduktion eller öka sin konsumtion så är 
Energimarknadsinspektionens rapport välkommen. 
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– Det är ju det vi vill. Det är vad vi har sagt hela tiden, 
säger Evert Andersson, som inte vill betala en 
inmatningsavgift på 1 500 kronor till Mälarenergi i 
onödan. 

Nätägaren Mälarenergi menar att de har kostnader för 
att ta hand om de mikroproducenter som är netto-
leverantörer av el. 

– Vi mäter, beräknar och rapporterar 
nettoproduktionen av el och då uppstår kostnader. Vi 
måste dock läsa rapporten först och se vad 
Energimarknadsinspektionen säger. Blir det fråga om 
lagändring, då kommer vi att förhålla oss till det, säger 
Ove Fredriksson, tillförordnad pressansvarig på Mälar-
energi. 

Energimarknadsinspektionen föreslår att lättnaden för 
mikroproducenter införs först i janauri 2023. 

– Datumet är valt med hänsyn till 
lagstiftningsprocessen och det faktum att många 
nätföretag beräknar och sätter sina nättariffer från 

årsskiften. Dessutom kan berörda aktörer behöva en 
viss förberedelsetid, säger Mattias Önnegren. 

Anders Forsström 

anders.forsstrom@dn.se 
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10  1 
miljard kronor är januaripartierna överens om att 
satsa ytterligare på kollektivtrafiken för att minska 
trängseln och upprätthålla turtätheten. Miljarden går i 
riktat stöd till de regionala trafikmyndigheterna. 
Stödet grundas på förlorade biljettintäkter. Samtidigt 
kompenseras de regioner som utökat trafiken under 
pandemin, säger miljö- och klimatminister Per Bolund 
(MP) på en presskonferens. 

TT 

10 Elbilsbranschen och 
Ygeman oeniga om 
betalapparna 
Det finns en djungel av laddappar och 
betallösningar till elbilar. Samtidigt ökar 
antalet elbilsägare kraftigt.  

Nu har regeringen haft möte med branschen 
som måste förenkla laddningen. 

– Resultatet av mötet blev ett steg i rätt 
riktning, men ett otillräckligt sådant, säger 
energi- och digitaliseringsminister Anders 
Ygeman (S). 

Ministern tycker att ett vanligt kreditkort ska räcka för 
att ladda bilen. Men företagen ser apparna som ett 
logiskt inslag i en alltmer digitalt orienterad bransch. 

Överläggningar mellan Ygeman och de branscher som 
har att förse den växande skaran av elbilsinnehavare 
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med publik elektricitet har pågått länge. I onsdags 
hölls det senaste mötet, ett digitalt sådant där 
ministern tog emot laddningsleverantörerna Eon, 
Vattenfall och Bee. 

Målet parterna vill uppnå är egentligen detsamma: 
gemensamma betallösningar och tekniska plattformar 
för pristransparens som kan sätta stopp för det kaos 
som rått under lång tid. Leverantörer – det finns fler 
än de tre ovan nämnda – tar betalt på olika sätt vid de 
publika laddstolparna, vissa utifrån effekt, andra efter 
laddningstid.  

Appar, brickor och andra verktyg för att göra rätt för 
sig förmörkar vardagen för den som kör elbil och inte 
fullt ut kan förlita sig till hemmets hushållsel (eller kör 
en Tesla, biltillverkaren som har ett helt eget 
laddningsnät på plats). 

– Resultatet av mötet blev ett steg i rätt riktning, men 
ett otillräckligt sådant. Vi måste arbeta vidare och få 
fram ett enkelt sätt för elbilsförare att med ett 
gemensamt betalningsmedel köpa el vid publika 

laddstolpar. Tre, sju, nio appar i mobilen ska inte 
behövas, säger Anders Ygeman. 

Han har som mål att innan 2021 är till ända ska 
betalning med vanliga kreditkort, utan inblandning av 
appar, vara verklighet. Det avgörande steget därefter 
blir att få ett system på plats där själva uppkopplingen 
av elbilen till laddstolpen utgör transaktionen – bilen 
identifierar sig mot det laddande nätet. 

Pär Möller, chef för elmobilitet hos Eon, understryker 
att det inte krävs någon app för att handla el från just 
hans företag. Under överläggningarna är han dock med 
som representant för den samlade branschen. 

– Som bransch har vi en positiv dialog med Anders 
Ygeman. Men vi har inte alltid samma 
verklighetsbeskrivning – vi ser att våra kunder i hög 
utsträckning använder appar som betalningsmedel, 
och till mindre del kreditkort, säger Pär Möller, och 
trycker på att digitala tjänster, som appar exempelvis, 
kan upplysa om huruvida det finns ledig laddare vid 
laddstationen som bilföraren närmar sig. 

611



Susanna Hurtig, Nordenchef för elmobilitet hos 
Vattenfall, ser laddning av elbilar som ”en spännande 
marknad under utveckling”: 

– Då ingår det att hela tiden söka nya lösningar för 
kunderna. Appar är ingen konstighet i dag, speciellt 
inte för yngre. Men vi är inte färdiga utan vill fortsätta 
förenkla för elbilisterna, och det finns nya möjligheter 
för smarta lösningar nu när fler standarder äntligen 
kommer på plats på marknaden. Visst kan man tänka 
sig kreditkortsläsare vid alla laddningsstationer, men 
det skulle innebära en stor utmaning då laddpunkterna 
nu börjar finnas lite överallt. Och det blir dyrt med alla 
dessa kortläsare, menar hon. 

Fredrik Nordin, vd för Bee, säger i ett mejl ”att för att 
få omställningen till elbil att ta fart är en viktig 
parameter att hålla nere kostnaderna för bränslet, det 
vill säga laddningen”: 

”Betallösningar som vid första anblick gör det enklare 
för elbilisten riskerar att skapa nya barriärer i form av 
höga kostnader, samt erbjuder begränsade möjligheter 

att jobba med prismodeller och incitament baserade på 
elbilistens beteende och behov”, säger han vidare. 

En sak som mötets parter var helt eniga om handlade 
om värdet av att en branschorganisation för landets 
fordonsladdande aktörer snart ser ut att bli verklighet. 

– Då får jag en samlad motpart att förhålla mig till. Det 
välkomnar jag, säger Anders Ygeman. 

– En organisation behövs, då branschen gått från att 
vara liten till betydande. Exempelvis skulle vi då kunna 
ta fram omfattande kundundersökningar, för att möta 
vad kunderna efterfrågar, säger Pär Möller. 

Kalle Holmberg 

kalle.holmberg@dn.se 
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10 Fler svenskar tror 
på utlandsresa i höst 
Det ovissa vaccinläget gör att många avvaktar 
med utlandsresan. 

Men för höst- och vinterresor märks ett tyck på 
bokningarna, enligt flera resebolag. Och då är 
det svenska reseklassiker som återigen lockar. 

När vaccinet kom var det många som släppte ressuget 
fritt och tryckte på bokningsknappen. Men rapporter 
om försenade vaccinleveranser och uppskjutet mål 
bromsade in utvecklingen rejält. 

– Bokningarna går lite i takt med hur det ser ut 
generellt i samhället med restriktioner och hur det går 
med vaccineringen, säger Adam Györki, 
kommunikationsansvarig vid Tui. 

Tui har för sommarmånaderna tidigare räknat med en 
volym som är ungefär 70 procent jämfört med ett 
normalår, enligt Adam Györki. 

– Men det är möjligt att vi får revidera det i och med 
att regeringen faktiskt har bekräftat ett försenat 
vaccinmål. Sommarbokningarna är avvaktande, säger 
han. 

Resebolaget Ving har en liknande bild och räknar 
också med en volym på runt 70 procent av ett normalår 
från juni. 

Flygbolaget SAS räknar med ett resande på en nivå 
som är ungefär hälften av ett normalår från juli och 
framåt. 

Men om sommarbokningarna är avvaktande är det 
betydligt högre tryck på höst- och vinterresor, i alla fall 
hos charterbolagen. 

Förutom resmål som Gran Canaria och Teneriffa är det 
exempelvis redan högt tryck på Thailandsresor under 
vintersäsongen. 

– Där har vi sett siffror som är de högsta på sju år, 
säger Adam Györki, och fortsätter: 
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– Höst- och vinterbokningarna tuffar på. Där tror jag 
att vi kommer att se ett mycket större resande än ett 
normalår. 

Bland dem som hittills bokat en sommarresa är det 
också klassiska resmål – som Alicante, Malaga och 
Palma – som lockar mest. 

TT 

FAKTA. TÄNK PÅ DET HÄR NÄR DU BOKAR 

UD:s reseavrådan 

Uppdateras löpande på utrikesdepartementets 
hemsida. Kan påverka villkoren för din resa. 

Paketreselagen 

Gäller resor där minst två resetjänster är 
sammanlänkade, som transport och hotell och som 
varar i minst 24 timmar. 

Vid ett betydande fel på paketresan ansvarar 
arrangören för att du får ersättning, till exempel en 

utflyktsresa eller ett annat rum. Du kan även ha rätt till 
skadestånd om du drabbats av extra kostnader. 

Allmänna reklamationsnämndens beslut om 
återbetalning 

Om ett flygbolag ställer in en flygresa så har resenären 
rätt till ombokning eller återbetalning. 

Om en konsument själv avbokar en reguljärflygresa på 
grund av risk för smittspridning på resmålet så har hen 
inte rätt till återbetalning. 

Det är flygbolaget som är ansvarigt för att betala 
tillbaka biljettkostnaden. 

En resenär har rätt att avboka en paketresa och få 
tillbaka hela kostnaden för resan om det finns stor risk 
för människors hälsa på ett resmål. 

Om en paketresa ställs in av arrangören har resenären 
rätt att få tillbaka alla kostnaderna. TT 
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10 Volvo får ett nytt 
syskonmärke 
Kinesiska Geely har inte bara investerat i och köpt 
bilmärken som Volvo Cars, Daimler, Smart, Lynk & Co 
och Lotus. Bilmärkena har även tillåtits skapa nya 
varumärken, som till exempel Volvo Cars som startade 
elbilsmärket Polestar. 

Nu ska Geely investera i ytterligare ett varumärke, 
Zeekr, och de första bilarna ska lanseras under tredje 
kvartalet 2021. Zeekr ska utvecklas till ett 
premiummärke och blir med andra ord en konkurrent 
till Volvo Cars. 

DN 

10 Stilsäkra elbilar i 
duell 
Är nya eldrivna Fiat 500 lika rolig att köra och 
leva med som den är att titta på? Vi ställer den 
mot Honda e som är eldriven, digitaliserad och 
har ett utseende som ingen annan kommer i 
närheten av. 

Den moderna klassikern Fiat 500 är kanske mest känd 
för att vara liten och söt. Nu finns den i ett helt nytt 
utförande och den här gången är det än så länge bara 
eldrift som gäller. 

Trots att den är helt ny upplevs den lika liten som 
tidigare. Stolarna har för korta och hårda dynor, man 
sitter helst inte länge i dem. En annan detalj, som ofta 
drabbar tvådörrarsbilar, är att du får sträcka dig långt 
efter säkerhetsbältet. 
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Instrumentpanelens form med det runda mätarhuset 
och den stora liggande skärmlösningen är dock 
tilltalande. 

I stadstrafik är nya Fiat 500 en blandning av högt och 
lågt. Med sitt korta axelavstånd förkroppsligar den 
sinnebilden av en rapp citybil. Vändcirkeln är snäva 
9,7 meter, vilket gör att du enkelt svänger runt både 
hörn och in i små parkeringsfickor. Men 
siktskymmande takstolpar och en liten bakruta 
drabbar runt-om-sikten. 

Batteriet har kapacitet för 42 kilowattimmar, max 
laddeffekt är 11 kilowatt vid växelströmsladdning och 
85 kilowatt vid snabbladdning med likström. 

Ute på de större vägarna går Fiat 500 stötigt hela 
tiden, minsta lilla ojämnhet i vägen märks i bilen som 
inte heller går riktigt rakt på vägen. Den är känslig för 
minsta lilla vägskada vilket gör riktningsstabiliteten 
ännu sämre. Längs de mindre vintervägarna vi kör på 
känns Fiat 500 som bortkopplad från underlaget, som 

att den flyter ovanpå. Om du ska köra din Fiat 500 i 
något annat än stadstrafik bör du tänka om. 

Den lilla italienska bilen är mest energieffektiv av 
dessa två. 1,86 kilowattimmar per mil ger bilen en 
räckvidd på 20 mil vid minus 3 grader längs vår 
landsvägsslinga. I stadstrafik blir räckvidden bättre. 

Första mötet med Honda e ger en chock. Batteriet 
indikerar 85 procents laddning, men räckvidden ser 
inte ut att vara mer än 86 kilometer. Den måste ha 
körts väldigt hårt innan vi fick den för att beräkna så 
usel räckvidd. 

Den beräknade räckvidden ska komma att ändra sig, 
men blir aldrig vad vi i normala fall skulle klassa som 
bra. Efter att bilen stått på laddning i varmgarage över 
natten och nått 100 procent hoppar räckvidden upp till 
152 kilometer. På papperet är räckvidden 222 kilo-
meter. För att köra runt i närområdet duger det, men 
räckvidden är onödigt kort. 
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Batteriet har kapacitet för 35,5 kilowattimmar. Vid 
växelströmsladdning blir max laddeffekt 11 kilowatt 
och vid snabbladdning med likström 100 kilowatt. Inte 
snabbt, men stirra dig inte blind på siffrorna. Det är 
sällsynt att kombinationen av laddare och bil kan nå 
maximal kapacitet tillsammans. 

Under det här testet snabbladdar vi bilarna två gånger, 
men laddhastigheten överstiger aldrig 50 kilowatt för 
någon bil – trots att laddaren, hos Ionity i Enköping 
där vi laddar, ska kunna leverera 350 kilowatt. 

Italienska Fiat 500 bygger på ett arv cementerat sedan 
1950-talet, där retrokänslan är minst lika viktig som 
allt annat. 

Honda e har ingen koppling bakåt i tiden, men 
begreppet teknikuppvisning är starkt förankrat i den 
japanska bilen. Liksom det unika utseendet – ingen 
annan bil ser ut som Hondas lilla elbil. 

Vi blir glada när vi närmar oss och kliver in i den. När 
vi kör runt i stan är den svårslagen med sin vändcirkel 

på 8,6 meter. Tack vare bakhjulsdriften får framhjulen 
helt andra möjligheter till svängvinklar. 

Dessutom har Honda det som Fiat 500 i 
cabrioletutförande saknar, riktigt bra överblick över 
vad som händer i trafiken. De kamerabaserade 
backspeglarna kräver en viss tillvänjning, men 
skärmvisningen fungerar riktigt bra. Däremot händer 
det att kameran till den inre backspegeln smutsar ned 
sig, men då kan vi ställa om den till vanlig 
spegelvisning. 

Invändigt gillar vi den liggande träpanelen, de stora 
bildskärmarna, den rejäla grå klädseln och en känsla 
av rolig mobilitet. 

Så snart farten höjs märker vi tydligt hur okänslig 
styrningen är. Den fina komforten i lägre hastighet får 
sig en törn och på vintervägarna känns Honda e lite 
orolig. 

Det finns ett mått av okänslighet i Honda e som gynnar 
den i stadstrafik, men som drabbar den i form av bland 
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annat sämre riktningsstabilitet på större vägar i högre 
hastighet. 

En annan sak som inte fungerar är 
filhållningsassistenten. Om det beror på delvis 
snötäckt väg eller på något annat låter vi vara osagt, 
men bilen går likt en flipperkula på vägen. Studsar från 
höger till vänster i körfältet, ytterst tveksamt beteende. 
Märkligt, för så fungerade inte just det här exemplaret 
vid tidigare test på sommarväglag. 

Honda e har olika däckdimensionerna fram och bak. 
Det innebär att du inte kommer att kunna skifta 
däcken mellan fram och bak för att optimera dess 
livslängd. 

Vi är tveksamma till nya Fiat 500. Vi förväntade oss 
mer. Bättre komfort, skönare stolar, bättre runt-om-
sikt, trevligare köregenskaper. Utrymmena är vad man 
kan förvänta sig från en bil med 232 centimeter mellan 
fram- och bakaxel, men bakluckans konstruktion och 
bagageutrymmet är otillgängligt och litet. 

Honda e charmar från ruta ett och presterar bra i den 
miljö den är tänkt att verka – stadstrafik och närförort. 
Den gör stadskörning till en konstform, med en 
interiör man längtar till. Hondas egen stil går rakt in i 
bilhjärtat men som bil betraktad spricker den på flera 
punkter, i alla fall om du söker en bredare kompetens 
och en bil som lever upp till alla vardagens krav. 

Linus Pröjtz 

linus.projtz@mag.bonnier.se 

FAKTA. FIAT 500 BEV LA PRIMA CABRIOLET 

Miljö 

Räckvidd blandad körning: 298/201 km (uppgiven/
test). 

Förbrukning blandad körning: 1,49/1,86 kWh per mil 
(uppgiven/test). 

Ekonomi 

Pris: 409 900 kronor. 
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Inköpsbonus: 70 000 kronor. 

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. 
Därefter 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 3 år. Rostskydd 8 år. Vagnskada 3 år. 
Lack 3 år. Assistans 3 år. Batteri 8 år/ 16 000 mil. 

Ägandekostnad: 38,30 kr/mil de tre första åren. 

Teknik 

Motor: El. 118 hk, 200 Nm. 

Batterikapacitet netto: 42 kWh. 

Drivning: Framhjulsdrift. 

Växellåda: 1-växlad låda. 

Acceleration 0-100 km/tim: 

9,0/9,5 sekunder (uppgiven/test). 

Toppfart: 145 km/tim (uppgiven). 

Digitalt 

Pekskärm: Ja, 10,25 tum. 

App: Ja, Uconnect. 

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. 

OTA (Nätuppdatering): Nej. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 

363/169/151 centimeter. 

Bagagevolym: 185–550 liter. 

Tjänstevikt: 1 426/1 444 kg (uppgiven/test). 

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper: 3 

Säkerhet: 3 

Miljö: 5 
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Komfort: 3 

Ekonomi: 3 

Totalbetyg: 17 av 25 

Plus 

Smidig i stadstrafik. 

Energieffektiv. 

Skön sommarbil. 

Minus: 

Minimalt bagage-utrymme. 

Dålig stötdämpning. 

Hög ljudnivå. 

FAKTA. HONDA E ADVANTAGE 

Miljö 

Räckvidd blandad körning: 222/178 km (uppgiven/
test). 

Förbrukning blandad körning: 1,72/2,00 kWh per mil 
(uppgiven/test). 

Ekonomi 

Pris: 408 600 kronor. 

Inköpsbonus: 70 000 kronor. 

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. 
Därefter 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 3 år. Rostskydd 12 år. Vagnskada 3 år. 
Lack 3 år. Assistans 3 år. Batteri 8 år/ 16 000 mil. 

Ägandekostnad: 36,95 kr/mil de tre första åren. 

Teknik 

Motor: El. 154 hk, 315 Nm. 

Batterikapacitet netto: 35,5 kWh. 
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Drivning: Bakhjulsdrift. 

Växellåda: 1-växlad låda. 

Acceleration 0-100 km/tim: 

8,3/8,6 sekunder (uppgiven/test). 

Toppfart: 139 km/tim (uppgiven). 

Digitalt 

Pekskärm: Ja, 2x12,3 tum 

App: Ja, Honda Connect 

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. 

OTA (Nätuppdatering): Nej 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 

389/175/151 centimeter. 

Bagagevolym: 171–861 liter. 

Tjänstevikt: 1 618/1 620 kg (uppgiven/test). 

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper: 4 

Säkerhet: 3 

Miljö: 5 

Komfort: 4 

Ekonomi: 3 

Totalbetyg: 19 av 25 

Plus 

Extremt smidig i stadstrafik. 

Sköna stolar. 

Lägre ljudnivå. 

Minus 
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Dyr. 

Sämre krocktestresultat. 

Dålig räckvidd. 

10 Förslag på ny 
förmånsrabatt 
Skatteverket vill skrota dagens nedsättning av 
förmånsvärdet och i stället ge ett fast 
schablonavdrag för miljöbilar. 

Skatteverket har presenterat ett nytt förslag som tar 
bort den rabatt som ges till miljöbilar i dag. Dagens 
regelverk säger att miljöbilar inte beskattas efter sitt 
verkliga pris, utan efter ett pris som man tänker sig att 
”närmast jämförbara” bil med konventionell teknik 
har. 

I stället ska bilarna få samma schablonrabatt. Enligt 
förslaget ska elbilar få det beskattningsbara priset 
nedsatt med 350 000 kronor, laddhybrider med 130 
000 kronor och elhybrider (ej laddbara hybrider) med 
70 000 kronor. 

Vätgasbilar (bränslecellsbilar) får en schablonrabatt på 
275 000 kronor på priset. Gasbilar får 20 000 kronor i 
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rabatt och etanoldrivna bilar 10 000 kronor i rabatt. 
Nedsättningen av priset får dock vara högst 50 procent 
av nybilspriset enligt förslaget. 

DN 

10 Ford Mondeo läggs 
ned 
Ford Mondeo fasas ut och läggs ned i mars 2022. I takt 
med att suvar har blivit alltmer populära har 
efterfrågan på traditionella mellanklassbilar sjunkit. 
Under förra året såldes det drygt 21 000 exemplar av 
modellen i Europa att jämfört med toppåret 1997 då 
siffran var närmare 323 000. Modellen lanserades 
1993 och tog över rollen som märkets mellanklassare 
från Sierra som i sin tur efterträdde Taunus. Den 
utgående generationen av Mondeo lanserades, efter 
förseningar, 2014. 

DN 
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10 Begagnat: el mot 
bensin 
Försäljningen av nya elbilar ökar stadigt och 
samma utveckling kan ses på 
begagnatmarknaden. Antalet begagnade elbilar 
till salu dubblades 2020 och det är inte svårt 
att förstå varför. Vår uträkning visar att en 
begagnad elbil får nästan samma driftkostnad 
som en betydligt billigare bensinbil. 

Allt fler nybilsköpare tar steget över till eldrift. Sverige 
hade den högsta andelen laddbara bilar bland 
nyregistreringarna i EU 2020 och sett över hela året 
ökade de laddbara bilarna med 132 procent jämfört 
med 2019. Det var framför allt laddhybriderna som 
drev på med en ökning på 166 procent, men även 
elbilarna ökade kraftigt med 79 procent. 

Motsvarande utveckling kan ses på 
begagnatmarknaden. Enligt statistik från annonssajten 
Blocket ökade antalet annonser för elbilar med 102 

procent förra året jämfört med 2019. Spekulanterna 
sökte mest på BMW när de letade elbil men den mest 
sålda elbilen blev Renault Zoe, tätt följd av Nissan Leaf 
och Tesla Model S. 

Är det då bara att hoppa på vågen och köpa en 
begagnad elbil? Nej, precis som vid ett nybilsköp krävs 
det att man tänker till och funderar på sitt bilbehov. 
Om man ska köpa en tre till fyra år gammal elbil har 
den med stor sannolikhet mindre batterikapacitet och 
därmed kortare räckvidd än de elbilar som lanseras nu. 
Dagens Nissan Leaf har till exempel en räckvidd på 
upp till 38 mil medan första generationen från 2013 
nådde som längst 17 mil på en laddning. BMW i3 har 
genomgått samma utveckling – från cirka 13 mil till 
dagens knappa 28 mil. 

Trots de tidiga elbilarnas begränsade räckvidd är 
priserna höga. Billigaste Nissan Leaf på annonssajten 
Blocket är från 2014, har en batterikapacitet på 24 
kilowattimmar och har gått hela 16 000 mil. Den 
kostar 90 000 kronor. 
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Hur ska man resonera kring en elbil som är så gammal 
och har gått så långt? Forskning har visat att elbilens 
batteriprestanda påverkas mer av ålder än av miltal. 
Titta därför hellre på en nyare elbil som har rullat 
längre än en gammal med lågt miltal. 

De flesta elbilar säljs med en garanti som säger att 
batteriet ska kunna leverera 80 procents 
lagringskapacitet upp till 16 000 mil eller 8 år. Men 
även om den begagnade elbilen har batterigarantin 
kvar är det bra att vara noggrann. 

– Det är svårt för en elbilsköpare att kontrollera 
skicket på batteriet, därför är det viktigt att i stället 
säkerställa att det finns skriftlig information kring 
batteriet och dess garanti. I vissa bilar går det dock att 
läsa ut batteriets återstående kapacitet i bilens 
informationsmeny, säger Stefan Brala, motorexpert på 
försäkringsbolaget Trygg-Hansa. 

För att ta reda på om en elbil kan vara ekonomiskt 
fördelaktig som begagnad räknar vi ut en milkostnad 
på samma sätt som vi gör vid våra nybilstester. Med 

uppdaterade priser för service och uppskattad 
värdeminskning från år tre till sex får vi fram en 
totalkostnad per månad och mil för eldrivna Nissan 
Leaf och bensindrivna Volkswagen Golf. 

– Procentuellt är pristappet stort på den eldrivna 
Leafen och sett i kronor och ören ligger Leafen högre 
än Golfen. Driftskostnaderna för en elbil som redan 
gjort det stora värdetappet är oslagbart jämfört med 
övriga drivmedel. Servicebehovet torde vara litet och 
enda orosmolnet är i så fall vad som händer i 
framtiden när batterierna börjar bli utslitna, säger Karl 
Wahlin, analytiker på bilvärderingsföretaget Bilpriser. 

Vår uträkning, där bränslekostnaden baseras på av oss 
uppmätt förbrukning, visar att elbilen Nissan Leaf blir 
endast marginellt dyrare att äga och köra än 
bensinbilen Volkswagen Golf 1,4 TSI. Den totala 
månadskostnaden är 4 582 respektive 4 268 kronor till 
Golfens fördel. Detta trots att Golfen är i genomsnitt 
drygt 60 000 kronor billigare att köpa som begagnad, 
enligt statistik från Bilpriser. Totalekonomin för Leaf 
tyngs av värdeminskningen som spås bli stor. Leaf 
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väntas tappa i genomsnitt 30 000 kronor per år medan 
Golf tappar hälften så mycket i värde. Det 
kompenseras till stor del av besparingen man gör 
genom att köra på el jämfört med bensin. Räknat på 1 
500 mil per år är Leafs bränslekostnad bara en 
fjärdedel av Golfens. 

Erik Wedberg 

erik.wedberg@tmag.bonnier.se 

FAKTA. MILKOSTNAD FÖR BEGAGNAD EL- OCH BENSINBIL 

Volkswagen Golf 1,4 TSI 150 DSG 

Årsmodell: 2018. 

Nypris: 244 900 kr. 

Pris som begagnad: 133 200 kr. 

Ägandekostnader per år*: 

Värdeminskning år 3–6: 44 900 kr 

Kapitalkostnad: 4 662 kr 

Service och underhåll: 8 072 kr (kamremsbyte vid 21 
000 mil kostar 7 600 kr). 

Fordonsskatt: 580 kr 

Försäkring: 6 216 kr 

Bränsle: 16 726 kr 

Totalkostnad per månad: 4 268 kr 

Milkostnad: 25,61 kr 

(*baserat på 3 års ägande, 4 500 mils körsträcka). 

Nissan Leaf 40 kWh 

Årsmodell: 2018. 

Nypris: 379 900 kr. 

Pris som begagnad: 196 600 kr. 

Ägandekostnader per år*: 

Värdeminskning år 3–6: 90 400 kr 
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Kapitalkostnad: 6 881 kr 

Service och underhåll: 8768 kr 

Fordonsskatt: 360 kr 

Försäkring: 5 460 kr 

Bränsle: 3 386 kr 

Totalkostnad per månad: 4 582 kr 

Milkostnad: 27,49 kr 

(*baserat på 3 års ägande, 4 500 mils körsträcka). 

FAKTA. SNITTPRISER PÅ DE POPULÄRASTE BEGAGNADE 
ELBILARNA 2020* 

1. Renault Zoe R110. 

180 000 kr. 

2. Nissan Leaf 40 kWh. 

275 000 kr. 

3. Tesla Model S 75D. 

655 000 kr. 

4. BMW i3 94 Ah. 

260 000 kr. 

5. Hyundai Ioniq Electric 28 kWh. 

260 000 kr.  (*Annonserade priser) 
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10 Jonas Fröberg: Får 
Volvo ens vara med 
när Geely inleder sam-
arbeten med Kinas 
techgiganter? 
Planen knådades fram i maj 2015: I skymundan 
kallade Kinas centralregering den för ”Made in 
China 2025”. Målet var att erövra världen inom 
tio högteknologiska sektorer, bland annat 
elbilar. 

Många experter smålog. Himlade med ögonen. 

I dag sägs det att Geelys ägare, Li Shufu, går och 
småputtrar över att Teslas börsvärde stigit mer än hans 
Geely, trots en störtflod av nya elbilsmärken och stor 
tillväxt. 

Så nu tar Li Shufu i från tårna. 

Det kan han eftersom han är en av ytterst få 
bildirektörer som Kinas centralregering släpper fram 
att växa globalt. 

Han blev först största ägare i tyska och svenska 
kronjuvelerna Daimler och AB Volvo. Miljarder dollar 
pumpas nu in i framtidens mjukvarubaserade 
affärsmodeller och lanseringar av nya globala 
elbilsmärken. 

För två år sedan startades det småfräsiga elbilsmärket 
Geometry. För bara en vecka sedan lyftes förlåten för 
det nya lyxiga elbilsmärket Zeekr. 

Zeekr är en global Teslautmanare, som lanseras i höst 
och delvis utvecklats i Sverige. 

Skillnaden är enorm i dag jämfört med 2010, då ett 
litet Geely utan bilkunnande på nåder fick köpa det 
västliga finmärket Volvo Cars. 

Geelykoncernen har bara en riktigt stark ledare under 
Li Shufu. Han heter An Conghui och kallas ”mr An”. 
Signalvärdet att just mr An i dagarna blir vd i Zeekr är 
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starkt och visar på tyngden i satsningen: Han har lyft 
bilmärket Geely Auto från ingenting till att (med 
svenskt teknikkunnande) bli Kinas största privata bil-
bolag på tio år. Han är ofta i Göteborg där han styr 
över 1 500 svenska ingenjörer i utvecklingsbolaget Cevt 
(helägt av Geely Auto). 

Det går bra för Volvo Cars som utan Geely antagligen 
vore bankrutt. Men stora frågor framåt hänger i luften 
och andas geopolitik: Har Volvo hamnat i koncernens 
bakvatten? Vad innebär det att Zeekr är en 
direktkonkurrent mot Volvo? Får Volvo ens vara med 
när Geely inleder djupa samarbeten med Kinas tech 
giganter Baudu och Tencent? Vad är Volvos framtida 
digitala affärsmodeller? 

Samtidigt erövrar Zeekr världen med svenskt 
teknikkunnande. 

Helt enligt Kinas centralregerings plan. 

Jonas Fröberg 

jonas.froberg@dn.se 

Grönt ljus: Volkswagens första aprilskämt och pr-kupp 
att de bytt namn till “Voltswagen” i USA förargade 
amerikaner förvånansvärt mycket. 

629



10 Sjusitsig och 
eldriven – men långt 
ifrån perfekt 
Behöver du ha plats för sju åkande och vill köra 
eldrivet är utbudet av bilmodeller litet. Nu 
kommer en ny utmanare från öst – kinesiska 
Maxus Euniq 5. 

Suv-modellerna har på senare år i stort sett ersatt 
minibussarna. Bland de få som finns kvar är antalet 
elektrifierade modeller försvinnande litet. Men de 
finns, till exempel kinesiska Maxus Euniq 5 som nu 
börjar säljas i Sverige. 

Bilen har stora glas- och plåtpartier som får 17-
tumshjulen att se små ut. Proportionerna må vara 
udda men resultatet är en rymlig kupé som tar upp till 
sju personer med packning. 

Ljudet när dörren slår igen är burkigt som hos billiga 
bilar. Man sitter okej i förarstolen som har eljustering 

men saknar svankstöd. Ratten går endast att justera i 
höjdled, vilket begränsar möjligheterna till en bra 
körposition för kortare personer. Det är gott om 
huvudutrymme och bra ljusinsläpp tack vare ett 
panoramaglastak som sträcker sig bak till den tredje 
sätesraden. 

Framhjulen spinner när jag försöker ta mig i väg, men 
till en början märks det knappt då kommunikationen 
mellan hjul och förare känns lika frånkopplad som en 
fast telefonlinje 2021. 

Elmotorn med 177 hästkrafter är fullt tillräcklig för 
bilen, kanske främst för att den väger 1 900 kg vilket är 
lite för att vara en elbil och till viss del förklaras med 
att batteriet är litet. 52,5 kilowattimmar ska räcka till 
26 mils blandad körning. 

Gaspedalen är i praktiken en strömbrytare. Först 
händer ingenting innan pedalen kommer till en punkt 
där motorn aktiveras med ett ryck, därefter är känslan 
helt okej. Styrningen är lätt, man kan nästan ratta 
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Euniq 5 med ett lillfinger. Tyvärr betyder det också att 
bilen upplevs som vinglig på vägen. 

Likt de flesta elbilar är Euniq 5 utrustad med 
bromskraftåtervinning som gör att man i princip inte 
behöver använda bromspedalen. Här finns dock en 
fördröjning, som hos tidiga elbilar, mellan att gasen 
släpps och att bilen börjar bromsa – man hinner rulla 
fritt ett par meter. 

Invändigt noterar vi att pekskärmen hanterar de flesta 
funktionerna och klarar även Apple Carplay och 
Android Auto via kabel. Instrumenteringen med en 
skärm mellan två analoga mätare är något plottrig. 
Den analoga hastighetsmätaren är svår att tyda och när 
hastigheten visas på skärmen dyker också en störande 
bild på bilen upp som är större än siffrorna. Mellan 
stolarna sitter en platta för trådlös laddning av 
mobiltelefonen. 

Vi tar plats bak. Den andra sätesraden med tre platser 
är skjutbar, ryggstödet går att justera och här finns två 
uppfällbara brickbord. För att ta sig till den tredje 

raden krävs insteg från passagerarsidan, den enda 
stolen i andra raden som går att fälla. Väl där är 
komforten okej med bra sikt utåt och generöst med 
huvudutrymme. Här finns mugghållare, usb-uttag och 
ventilationsutblås i taket. 

På motorväg är fjädringskomforten mjuk och gungig 
för att sedan smälla rejält när vi passerar vägskarvar. 
Från hjulhusen kommer ett påträngande vägljud redan 
i hastigheter kring 60–70 kilometer i timmen. 
Förarstolens enkla utförande tar ut sin rätt, en 
långsemester är inget man längtar efter. 

Snittförbrukningen kryper under provkörningen ner 
till 2,42 kilowattimmar per mil, vilket placerar Euniq 5 
bland tyngre bilar som Jaguar I-Pace och Tesla Model 
X. 

De främsta egenskaperna hos Euniq 5 är plats för sju 
och eldrift. Den har det mesta i utrustningsväg och 
flera säkerhetsfunktioner. Men hur den klarar sig i ett 
krocktest är ännu ett frågetecken. 
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Priset är 500 000 kronor exklusive den nya 
miljöbonusen om 70 000 kronor. Med den prislappen 
kommer en del förväntningar som Euniq 5 inte kan 
leva upp till. Särskilt vad gäller vägegenskaper och 
komfort. Den importeras av norska RSA som bland 
annat importerat Suzuki till Norge sedan 1983 och nu 
startat ett kontor i Sverige och säljer bilen via 28 
mindre bilhandlare. 

Robin Törnros 

FAKTA. MAXUS EUNIQ 5 

Miljö 

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning. 

Elförbrukning: 2,31 kWh/mil vid blandad körning. 

Räckvidd: 26 mil. 

Ekonomi 

Pris: 499 900 kronor. 

MIljöförmåner: 70 000 kronor. 

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år de första tre 
åren. Därefter 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 5 år, vagnskada 3 år, rostskydd 7 år, 
lack 7 år, batteri 8 år/20 000 mil. 

Teknik 

Motor: Elmotor, 177 hk, 310 Nm. Max laddeffekt AC/
DC 6,6/50 kW. 

Batterikapaciet: 52,5 kWh. 

Drivning: Framhjulsdrift. 

Växellåda: Enväxlad reduktionslåda. 

Acceleration 0–100 km/tim: Uppgift saknas. 

Toppfart: 160 km/tim. 

Digitalt 

Pekskärm: 12,3 tum. 

App: Nej 
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Apple Carplay/ Android Auto: Ja/Ja 

OTA (nätuppdatering): Nej. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 483/183/178 centimeter. 

Bagagevolym: 425–1 086 liter med bakre ryggstöd 
uppe/fällda. 

Tjänstevikt: 1 885 kg. 

Maximal släpvagnsvikt: 400 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper: 1 

Säkerhet: 2 

Komfort: 2 

Miljö: 5 

Ekonomi: 2 

Totalbetyg = 12 av 25 

Plus 

Utrymme. 

Få konkurrenter. 

Har det mesta. 

Minus 

Pris. 

Komfort. 

Andrahandsvärde. 

Ej krocktestad. 
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10 Eldfågeln – en het 
och bullrig typ 
Under 1950-talet tittade bilkonstruktörerna 
upp i skyn för inspiration. Inte bara design-
mässigt utan också när det kom till motorer. 

Eldrift och miljömedvetenhet ligger i tiden, men 
blickar vi tillbaka till 50-talet var tonen en annan. 
General Motors experimenterade med turbindrift och 
första bilen ut i en serie av fyra vid namn Firebird 
täcktes av 1954. Bilen, i princip ett flygplan på fyra 
hjul, var ett verk av designern Harley Earl. Redan 
under 40-talet hade han inspirerats av flygplan och 
lanserade vingar på koncernens bilar – en trend som 
kom att slå under slutet av 1950-talet. 

Firebird I visades även upp på bilsalongen i Paris och 
Dagens Nyheter var på plats och ifrågasatte 
”Eldfågelns” användbarhet. 

Konstruktören mr McLean förklarade att visst skulle 
man kunna köra bilen i trafik även om avgaserna var 
heta och det bullrade en hel del. Bilen var emellertid 
bara ett experiment och någon serieproduktion var det 
aldrig tal om, även om modellnamnet kom att 
användas långt senare av märket Pontiac. 

General Motors är dock inte ensamma om att ha 
skissat på bilar med turbindrift genom åren. En mängd 
tillverkare har haft bilar på ritbordet och ett par har 
kommit så långt som till prototyper. Lotus tävlade med 
turbindrivna formelbilar, dock utan framgång. Rover 
var först ut med en turbindriven bil 1950 och var med i 
Le Mans 24-timmarslopp 1963 med tekniken. De 
placerade sig åtta men var med utom tävlan då det var 
en experimentbil. 

Chrysler tog tekniken längst. Man byggde fem 
prototyper av modellen Turbine och på det 50 
exemplar som testades av 204 ”vanliga” bilförare på 
allmän väg. Hög bränsleförbrukning, fördröjning vid 
gaspådrag, omständlig startprocedur och framför allt 
hög tillverkningskostnad stjälpte projektet. Det skulle 
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ändå dröja ända till 1977 innan man helt övergav 
tankarna på turbindrift. 

General Motors Firebirdprojekt var till ända 1964 med 
en konceptbil som bara hade sin turbinmotor för syns 
skull. Fokus låg nu, förutom futuristisk design, på 
självkörande teknik. På något sätt skulle bilarna i 
framtiden kunna programmeras och köra själv av 
säkerhetsskäl, menade man. Snart är vi där. 

Peter Klemensberger 

peter.klemensberger@mag.bonnier.se 

11 Bilhatet saknar all 
proportion 
Vad är det med detta formliga hat mot bilar? Ja, de 
låter, de tar plats, de kör på folk, de är dåliga för miljö 
och klimat. Men det här handlar om något mer. 
Motståndet framstår snarast som en moralisk mission, 
i stil med den framgångsrika politiska kampen mot 
rökning: Numera är förbudet så totalt att man på 
uteserveringarna inte ens får röka så kallade e-
cigaretter, som bara ger ifrån sig vattenånga. Det är 
principen det handlar om! Precis som med bilarna. 
Bort med dem bara, tycker motståndarna. 

”Om det finns tillräckligt bra mobilitetslösningar – 
som närhet till kollektivtrafik, riktigt bra cykelgarage, 
anslutning till en bilpool – ska de boende inte behöva 
ha bil”, säger exempelvis Daniel Helldén, miljöpartist 
tillika trafikborgarråd i Stockholm, förnumstigt (DN 
11/4). 
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Fast det är ju just det: Givetvis finns inga skäl till att 
just bilister ska få särskilda förmåner, såsom 
rabatterad parkering, eller att byggherrarna ska 
tvingas upplåta dyr markyta till bilar när de uppför nya 
bostadshus. Men vi befinner oss fortfarande långt ifrån 
den punkt där bilen är en onödig lyxvara. Till och med 
i Sveriges största stad. 

Stockholm växer så det knakar. Bara i området runt 
Östberga uppförs inom de närmaste åren flera tusen 
nya bostäder, där visionen är att de tillhörande 
parkeringsplatserna ska vara så nära noll som möjligt. 
Samtidigt är busstrafiken undermålig. Och när 
tunnelbanenätet nu äntligen ska utvidgas är denna 
gravt eftersatta stadsdel också sist av alla i satsningen 
med att få en station. Runt 2034, är det sagt. Kanske. 

Så hur ska de boende där, och i alla andra stadsdelar 
som under många år kommer att befinna sig i en 
liknande kommunikationsskugga, ta sig fram så länge 
– givet att det svenska klimatet är idel mörker och kyla 
halva året? Det får Daniel Helldén och hans 
meningsfränder gärna svara på innan de pressar ned 
bilismen till noll.  

Lisa Magnusson lisa.magnusson@dn.se 

11 NCC ska bygga 
bergrum för 
vätgaslagring i Luleå 
NCC får i uppdrag att bygga bergrummet i Luleå som 
behövs för att lagra vätgas åt Hybrit-projektet, som ska 
göra fossilfritt stål. 

Bergrummet är till för pilotprojektet som drivs av 
LKAB, SSAB och Vattenfall, och byggs i Svartåberget i 
Luleå. 

NCC:s order är värd 40 miljoner kronor. 

TT 
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12 Känslorna för ett 
bakhuvud på 
motorvägen är äkta 
och ska hanteras 
varsamt 
Jag kan övermannas av en liten sorg när en bil 
jag knutit an till försvinner utan ett tecken på 
att det vi hade betydde någonting. 

Om du aldrig har kört en bil på en motorväg behöver 
du inte läsa den här texten. Jag vet inte ens om jag vill 
att du ska läsa den. Du kommer bara att finna den 
konstig och det konstiga kommer inte att mynna ut i 
någon allegorisk avtäckning. Det bara är vad det är. 
Och det är så här: 

När du kör bil på motorvägen – vilket jag tänker 
förmoda att du ibland gör eftersom du fortfarande 
läser – händer det ju att du hamnar i spontant sällskap 

med en annan bil i trafikflödet. En som tycks föredra 
exakt samma hastighet som du. Ni delar rytm och efter 
någon mil med gemensamma omkörningar börjar du 
knyta an till det där sympatiska bakhuvudet. Det 
tillhör en främling och du vet inte ens säkert om det är 
en man eller en kvinna men du bevakar glipan mot 
inkräktare och blir illa berörd när någon försöker kila 
sig in i det ni har. Vad det nu är? Men någonting är det. 
En motorburen vänskap har uppstått och den är 
besynnerligt stark. 

Du kanske till och med börjar undra om den kunde 
utvecklas till någonting mer. Under andra 
omständigheter. Det är vansinnigt tänkt förstås. 
Genant. Men det som uppstått är tillräckligt starkt för 
att du ska bli mörk i huvudet om någon i din egen bil 
plötsligt föreslår att ni ska stanna och äta. ”Redan?!” 
Eller om någon i baksätet behöver kissa. ”Oj då, 
men…” 

Men vadå? Vad ska du säga? Att du har odlat en 
intimitet med bilen framför och att det är därför du har 
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varit lite frånvarande? Och att du inte vill lämna den 
relationen utan att förklara dig? 

Men på motorvägen är det åtminstone lättare att vara 
den som lämnar. Jag kan övermannas av en kall liten 
sorg när en bil jag knutit an till plötsligt väljer en avfart 
och försvinner utan minsta tecken på att det vi hade 
betydde någonting. Ingen vinkning, ingen blinkning, 
ingenting. Hur kan man göra så? 

En bil kan verkligen se hänsynslöst obekymrad ut när 
den rullar ut ur ditt liv genom en generöst doserad 
kurva. Det finns inget klädsamt motstånd i rörelsen. 
Inte ens när den ska till Nyköping. Det är bara kaross 
och kinetisk energi och vi ska aldrig ses igen. Det är 
inget värdigt avslut. 

Jag vet inte om det finns några beteendevetenskapliga 
studier om anknytning till främmande bilar på 
motorvägen och den sorg som inträder när dessa 
tillfälliga förbindelser faller sönder. Mina försök att 
googla på ämnet har bara tagit mig till sidor om hur 
man använder startkablar. Och jag hittar inga artiklar 

eller essäer heller, inte ens ett ord i ”The Dictionary of 
obscure sorrows” – hobbylingvisten John Koenigs 
ambitiösa nätprojekt med syfte att döpa alla slarvigt 
dokumenterade vemod. 

Det tycks handla om odefinierade känslor. Men jag vet 
säkert att jag inte är ensam om dem. 

En gång, någonstans mellan Valdemarsvik och 
Söderköping, tog jag en bild på bilen framför och 
postade den på Instagram samma kväll. Det är den 
sämsta bild jag tagit (mest för att jag körde bil 
samtidigt) men under bilden gjorde jag i alla fall ett 
försök att förklara. Bildtexten var väl som en lite 
kortare version av det du nyss läst. Responsen var 
massiv (med mina mått mätt) och jag blev rörd av alla 
som medgav att de – på inga andra grunder än 
överlappande ambitioner kring hastigheten – odlat 
känslor för andra bilar på motorvägen. 

Min vän Linda Hjertén berättade att hon brukar undra 
om människan i bilen framför känner som hon, ”om 
hen då och då tittar i backspegeln och förundras över 
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vårt liksom naturliga samspel”. Och att hon en gång, 
efter många mil bakom en blå Volvo, fick veta. ”När 
han körde av på en avfart kom vi plötsligt jämsides och 
då möttes våra blickar och båda vinkade och log. Ett 
stort ögonblick i mitt liv.” 

Hon var inte säker på om det sade mest om hennes liv 
eller om storheten i händelsen men det var jag. Jag 
blev både tagen och missunnsam för något av den 
storleken har aldrig hänt mig på motorvägen. 

Jag tittar alltid långt efter den som väljer avfarten över 
mig men jag har aldrig mött en blick. Eller någonting 
annat som vidimerar värdet av det vi hade när vi körde 
exakt lika fort. Och det är inte rätt. Jag borde få 
uppleva det. 

Känslorna som kan komma över dig när du hamnar i 
spontant sällskap med en annan bil på motorvägen är 
riktiga. Det är jag säker på för jag frågade psykologen 
Björn Hedensjö, han som brukar förklara våra 
beteenden i podcasten ”Dumma människor”, och han 
började genast prata om människans starka drift för 

gruppbildning. Den där som spökar i oss eftersom den 
varit så evolutionärt lönsam. ”Så fort jag träffar en 
vänsterhänt vill jag ge den personen en nyckel till min 
lägenhet”, medgav Björn (som är vänsterhänt) (antar 
jag för det lät mer som ett exempel än som ett rop på 
hjälp). 

Och riktiga känslor ska hanteras med en viss 
varsamhet. Så nu vill jag att alla ni som kör bilar på 
motorvägar blir bättre på att vinka eller blinka när ni 
lämnar en tillfällig förbindelse bakom er. Så att det förr 
eller senare händer mig. 

Andrev Walden 
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12 Sverige kräver stopp 
för stöd till fossil 
energi 
Världsbanken måste fasa ut all finansiering till 
energiproduktion som bygger på fossila 
bränslen, helst innan år 2026. 

Det kräver biståndsminister Per Olsson Fridh 
(MP) – men hans möjligheter att tvinga 
bankens styrelse att gå med på kravet är 
begränsade. 

Under Världsbankens pågående vårmöte diskuteras 
bankens klimathandlingsplan som ska gälla från i år 
och fram till 2026. Planen ska antas av styrelsen, 
troligen i maj. Sverige har, tillsammans med en 
handfull likasinnade länder, drivit på för att banken 
ska skynda på utfasningen av finansieringen av 
anläggningar som producerar energi med fossila 
bränslen. 

Världsbanken har i och för sig redan tagit stora steg i 
den riktningen och är i dag en av de största 
finansiärerna av förnyelsebar energiproduktion. Men 
Per Olsson Fridh vill att banken går längre. 
Tillsammans med fem andra länder försöker han och 
hans kollegor driva på bankens styrelse att gå snabbare 
fram.  

– Min bild är att det finns ett ökande antal länder som 
vill se ambitiösa steg från Världsbanken i 
energifrågorna, säger han. 

Det är en sak, men en annan är väl om en utfasning 
kan ske omedelbart? 

– En utfasning sker inte över natten, så klart, men de 
konkreta första stegen måste ske omedelbart. Min 
ambition är att sätta press på banken under vårmötet, 
säger Olsson Fridh. 

– Vi måste fasa ut den fossila energiframställningen. 
Banken måste visa nu i sin handlingsplan att den tar 
tydlig steg för att det ska kunna ske. Man måste sluta 
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med nya investeringar och man måste fasa ut de 
investeringar som redan ligger, tillägger han. 

Per Olsson Fridh vill även att Världsbanken ska 
använda sin avsevärda tyngd för att pressa fram 
nedstängningar av till exempel kolkraftverk. 

Hur då? Banken kan väl inte stänga kraftverk? 

– Världsbanken är, både som bidragsgivare och 
långivare, en viktig finansiär till många energiprojekt. 
Ett land som är beroende av till exempel kolkraftverk 
för sin energiproduktion, behöver hjälp för att fasa ut 
den och flytta till förnybar energi. Och här kan 
Världsbanken vara en jätteviktig partner, säger Olsson 
Fridh. 

Det är dock bankens styrelse som beslutar om 
klimathandlingsplanen, men biståndsministern 
påpekar att den nordisk-baltiska valkretsen, som har 
representation i styrelsen, delar den svenska 
ståndpunkten. 

Dan Lucas dan.lucas@dn.se 

13 Det är sällan gratis 
att handla rätt 
Om var tionde europeisk bilburen stadsbo tar cykeln i 
stället för bilen under en av dagens tre genomsnittliga 
resor, skulle utsläppen från kontinentens biltrafik 
minska med cirka 10 procent, enligt en ny 
internationell studie. Väljer personen att åka kollektivt 
blir utsläppsminskningen runt 3 procent. 

Omöjligt, säger kanske några, vilket stämmer för en 
del. Men för många är det både en rimlig och 
förhållandevis liten beteendeförändring, förutsatt att 
cykelbanor och kollektivtrafik är väl utbyggda, med 
tanke på att de flesta resor i studien är under en mil. 
Det handlar inte minst om att inse att 
klimatomställningen visserligen är möjlig, men inte 
kommer att vara gratis – vare sig i pengar eller i livsstil 
– vilket för all del inte är unikt för kampen mot den 
tilltagande växthuseffekten. 
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Att trycka på för förändring och stå upp för principer 
kostar. Det har bland annat H&M fått erfara, efter att 
Kinas kommunistiska ungdomsparti spritt ett 
uttalande om att kedjan inte skulle köpa bomull från 
Xinjiang, på grund av rapporter om tvångsarbete. Nu 
har klädjätten utsatts för en (sannolikt oerhört 
kostsam) bojkott. 

Samma sak gäller den som verkligen vill avskaffa det så 
kallade skuggsamhället, där utländsk arbetskraft 
jobbar svart till låga löner och under förhållanden som 
Sverige officiellt har lämnat bakom sig. Det enda sättet 
att inte göda den sortens kriminalitet och utnyttjande 
är att betala rimliga priser för tjänster inom exempelvis 
bygg, städ, hotell och restaurang. Åtagandet faller på 
såväl privatpersoner som de som sköter offentliga 
upphandlingar, som inte kan blunda för sitt ansvar 
bara för att det kostar. 

Liknande kostnadssmällar ges även till mindre partier i 
regeringsunderlagen. Just nu handlar det om MP och 
L, men under alliansåren tog samtliga 
samarbetspartier utom M stryk. 

Det betyder inte att det var fel av L, C och KD att söka 
och gripa makten, utöva inflytande och vara med och 
sjösätta reformer. Det var för dem precis som för 
H&M, och kanske även för allt fler bilister och 
offentliga upphandlare: varken bekvämt eller gratis. 
Men de tog ansvar och skapade nödvändig förändring. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 
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13 Här huggs skog ner 
för att värma svenska 
hem  
Haanja. Skogar kalhuggs och eldas upp som 
bränsle. Samtidigt hävdar branschen att det 
bara är restprodukter från industrin som 
bränns. DN inleder i dag en granskning av 
biobränslepolitiken som skulle göra Sverige till 
klimathjälte, och börjar i Estland – där skog 
huggs ner för att värma svenska hem. 

It-konsulten Mark Zirk har gummistövlar som slutar 
vid knäna. Det är snösmältning i Haanja naturreservat 
i sydöstra Estland, där han har bott i snart femton år. 
Han flyttade från Tallinn för att få mer av skogens ro i 
sitt liv. 

– När jag kom hit var det inte tillåtet med kalhuggning 
i naturreservaten. Men efter att reglerna ändrades för 

fem år sedan har det blivit en stor förändring. Här har 
ungefär hälften av skogen huggits ner på bara några år. 

Mellan 2008 och 2018 nästan tredubblades 
avverkningsvolymerna i Estland, från 4,6 till 12,7 
miljoner kubikmeter trä. Också i landets naturreservat 
har stora arealer avverkats, enligt den samordnade 
journalistiska granskningen Money to burn, som 
publicerats i bland annat The Guardian. 

Parallellt har den estniska exporten av 
skogsbiobränslen – trä som eldas upp för att göra el 
eller värme – ökat med över 500 procent. Marken i 
skogslandet Estland är på väg att bli en utsläppskälla, i 
stället för att som nu suga upp mer koldioxid än den 
släpper ut. 

Det finns tydliga länkar mellan de låga stubbarna som 
Mark Zirk kliver över i sina gummistövlar – och 
inriktningen på den svenska och europeiska 
energipolitiken. Avverkningen har gjorts av Valga Puu, 
ett av flera skogsbolag som ägs av Graanul invest. 
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Bolaget är Europas största tillverkare av 
biobränsleprodukten träpellets. Under 2019 
producerade Graanul invest 2,5 miljoner ton träpellets 
för export främst till Storbritannien, Danmark, 
Nederländerna och Italien. 

Minst 10 000 ton pellets från Graanul skeppades 
under 2019 till Sverige, bland annat till Öresundskrafts 
kraftvärmeverk. 

Biobränslen är en del av det som är tänkt att lösa 
klimatkrisen. 

Den är akut. 

Med utsläpp i nuvarande takt är koldioxidbudgeten för 
att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet slut om mindre 
än sju år. 

Regeringen satsar på att Sverige ska bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer. En nyckel till att vi 
anses ligga först i omställningen är satsningen på 
bioenergi. 2019 stod bioenergi för över en fjärdedel av 

energitillförseln i Sverige, enligt Energimyndigheten. 
Tillförseln har tredubblats under de senaste 40 åren. 

För att klara målen vill allt fler länder göra det som 
Sverige sedan länge satsar hårt på: byta ut stora delar 
av de fossila bränslena, som till exempel olja och kol – 
mot bränslen från skogen. 

Men är skogsbiobränslen verkligen bra för klimatet? 

För att klara 1,5-gradersmålet räcker det inte att sluta 
släppa ut. Koldioxid måste också sugas ur luften. 
Eftersom storskaliga tekniska lösningar för det saknas, 
är de naturliga så kallade ”kolsänkorna” – till exempel 
skogar – mycket viktiga. 

När trä bränns släpps koldioxid ut direkt. Och 
förbränning av trä ger ett större utsläpp per energi-
enhet, jämfört med både olja och kol. Samtidigt ingår 
träden i ett naturligt kretslopp: nya träd suger upp 
koldioxiden som släpps ut. Men det tar tid, tid som är 
avgörande ur ett klimatperspektiv. 
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Trä som i stället för att brännas, lämnas i skogen och 
förmultnar – avger koldioxid över en längre period. 
Beroende på vilken del av trädet det handlar om, tar 
den processen olika lång tid. 

I en färsk rapport har klimatprofessor Markku 
Rummukainen, Sveriges representant i FN:s klimat-
panel IPCC, sammanställt internationell forskning på 
området. Han konstaterar att på kort sikt skulle 
koldioxidökningen bromsas i atmosfären genom att 
låta skogen stå, jämfört med att använda den för 
bioenergi. 

Ytterligare en sak är tydlig: Skillnaden mellan att 
bränna smådelar som grenar – och att bränna trä från 
stammen – är stor. När en stam bränns, dröjer det 
många år innan utsläppen sugs upp av ett nytt träd. 
”Motsvarande hur gammalt virket som avverkades 
var”, skriver Rummukainen. 

För att klara Parisavtalet finns med andra ord inte tid 
för att elda gamla trädstammar. 

”Hugger vi då ner träd för att elda upp dem? Svaret är 
NEJ! Trä är värdefullt, att elda upp virke vore så att 
säga HÅL I HUVUDET”, twittrade EU-
parlamentarikern Emma Wiesner (C) i mars. 

Precis som biobränslebranschen argumenterar hon för 
att biobränsle är klimatvänligt – eftersom det bara är 
restprodukter från sågverk och massa- och 
pappersindustrin som används. Budskapet är att det 
bara är grenar, toppar och sågspån som eldas upp för 
att ge bioenergi – inte hela träd. 

Men en stor del av råvaran till den europeiska 
skogsbioenergin är i själva verket rundved – alltså 
trädstammar. Över hälften – 54,4 procent – av råvaran 
i estniska Graanuls pellets kommer från stammar som 
”inte är lämpliga för annan industriell användning”. 

Svensken Göran Westerlund jobbar med försäljning 
och projekt för Graanul Invest i västra Europa. Han 
uppger att det som trä- och pappersindustrin inte vill 
ha blir pellets – det kan handla om rötskadat eller 
insektsangripet trä. Men här säger han också något 
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som ställer hela argumentationen om att avverkningar 
inte sker för energins skull på ända: 

– Det är mycket skräpskogar i Baltikum. 

Han syftar på en sådan skog som den intill Mark Zirks 
hem i Haanja naturreservat, en av de många 70–90 år 
gamla skogarna som Graanul har köpt in – som vuxit 
upp naturligt från Stalintiden, då diktatorn 
konfiskerade jordbruksmark och deporterade bönder 
från sina hem. Skogen innehåller mycket lövträd som 
asp, och är – menar Göran Westerlund – ”värdelös”, 
då den inte kan användas av industrin. 

– Då är det bästa att göra pellets av den och sedan 
plantera riktig skog där. 

När DN besöker en av Graanuls pelletsfabriker syns 
röken på långt håll. Träden, som fått grenarna 
borttagna, ligger i enorma högar utanför. I ett av flera 
berg av sågspån syns en uppkörd väg – berget är så 
stort att fabrikens fordon kan köra där. 

Bjart Holtsmark, senior forskare vid Statistisk 
sentralbyrå, norska SCB, håller inte med om att det 
bästa är att hugga ner ”skräpskogen” och plantera nytt. 
Holtsmark har länge forskat på kolsänkor och 
bioenergi, och gjort beräkningar av igengrodd 
betesmark som avverkats för att på sikt binda in mer 
kol. 

– Det tar lång tid att få en nettoinbindning. Så lång tid 
har vi inte på oss. Om man ska försöka dra ned på 
utsläppen under de närmaste 50 åren så är det bättre 
att låta skogen stå kvar. Det gäller även om man 
ersätter olja och kol med biomassan – 
klimatproblemen ökar. 

I samband med internationella granskningar, bland 
annat i The Guardian, har Graanuls verksamhets 
kritiserats. Anders Östlund, vd för Öresundskraft – 
vars kraftvärmeverk eldar med bolagets pellets, uppger 
till DN att han inte hört talas om kritiken. 

Hur stor koll har ni på det ni bränner? 
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– Vi har flera anläggningar där vi bränner olika typer 
av bränslen, med olika kontroller kring olika bränslen. 
Om vi har koll ända ut i skogen där olika råvaror 
hämtas – det vet jag faktiskt inte fullt ut. 

Att omställningen från fossilt till biobränsle är ett 
viktigt medel för att EU:s medlemsländer ska klara 
sina klimatmål märks: En konsultrapport från i fjol 
visar att subventioner till skogsbiobränslen har ökat 
starkt de senaste åren i flera EU-länder – mest i 
Nederländerna (967 procent) och Danmark (89 
procent). 

I februari i år skrev 500 forskare ett öppet brev till 
bland andra EU-kommissionens ordförande Ursula 
von der Leyen. Budskapet: Subventionerna på 
biobränsle måste stoppas. Och EU måste sluta 
behandla förbränning av trä som koldioxidneutralt. 
Politiken riskerar, enligt forskarna, att leda till att 
skogar förstörs, arter försvinner – och att utsläpp av 
växthusgaser ökar. 

Asko Lõhmus är ekolog och forskare på hållbart 
skogsbruk vid Tartuuniversitetet en dryg timme norr 
om Haanja naturreservat. 

– Det vi ser nu är en stor ökning av skog som huggs ner 
och stora ekologiska värden som försvinner. Ökningen 
drivs av politiska subventioner, som betalas av 
skattebetalare både här i Estland – och i de länder dit 
vi exporterar. Framtiden för de här platserna bestäms 
nu. 

Paradoxalt nog anklagas alltså EU:s klimatpolitik för 
att bidra till ökade avverkningar och förvärra både den 
ekologiska krisen – och klimatkrisen. 

Solen har börjat gå ner över det estniska kalhygget. 
Avverkningarna i reservatet har fått Mark Zirk att 
känna sig maktlös. Trots protester och försök att peka 
på höga naturvärden har hyggena fortsatt att ersätta de 
skogar som var skälet till att han flyttade hit. 

– Om det fortsätter i den här takten kommer det inte 
finnas någonstans att hugga längre om bara några år. 
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När DN söker ansvariga för Graanul för en 
kommentar, hänvisas vi till den estniska 
branschorganisationen för förnybar energi. En tales-
person där skriver till DN att det viktigaste av allt just 
nu är att fasa ut fossila bränslen. Han skriver också att 
det inte är subventioner på biobränslen som ökar 
avverkningar i Europa. Det som har ökat, menar han, 
är efterfrågan på alla slags träprodukter. När det 
tillverkas mer virke – blir det också mer restprodukter 
som kan brännas för energi. 

Mark Zirk hoppas att det politiska samtalet ska skifta, 
från att förutsätta en konstant ökning av konsumtion 
och efterfrågan på energi – till att låta måttfullheten få 
ta plats. 

– Den renaste energin är den vi inte använder, säger 
han. 

– Det är hyckleri att säga att vi kan fortsätta att 
konsumera samma mängd energi, bara vi byter från en 
källa till en annan. Vi förlorar livsmiljöer i skogen i så 
snabb takt. De kommer inte tillbaka. 

Alexandra Urisman Otto 

alexandra.urisman@dn.se 

Lisa Röstlund 

lisa.rostlund@dn.se 

FAKTA. 

Förslag på EU:s agenda 

Flera avgörande beslut om skogsbioenergin är på 
agendan just nu i Bryssel, bland annat om vilka 
investeringar som ska anses ”hållbara” av EU-
systemet. 

Det handlar om att EU har skärpt sina klimatmål – till 
2030 ska EU minska sina utsläpp av växthusgaser med 
55 procent, jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. 
Andelen förnybar energi ska till dess öka till 32 
procent. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det dock 
betydligt mer bråttom att minska utsläppen. Om 
utsläppen fortsätter i 2018 års takt, är 
koldiodioxidbudgeten för att klara 1,5-gradersmålet 
slut om mindre än sju år. 
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För att nå de nya EU-målen behöver förändringar ske 
inom flera områden. Ett nytt dokument tas fram 
gällande hållbara investeringar och översyn sker både 
av den förordning som reglerar utsläpp och upptag 
från markanvändning och det direktiv som reglerar 
vilka energikällor som ska anses vara förnybara. 

Källa: EU-kommissionen och IPCC:s 1,5-
gradersrapport från oktober 2018 

Svensk import av biobränsle 

Estland är, näst efter Ryssland, det land Sverige 
importerar mest pellets ifrån. Under 2019 importerade 
Sverige 443 708 ton pellets sammanlagt, 90 683 ton 
från Estland. Från Ryssland kom under samma år 256 
317 ton. 

Under 2020 minskade importen av pellets till Sverige 
till ”historiskt låga nivåer”, enligt 
branschorganisationen Svenska pelletsförbundet. 
Endast 126 513 ton importerades, drygt 10 000 av dem 
från Estland. 

Även flis och spån från olika delar av träden används 
som biobränsle i svenska värmeverk. En stor del är 
inhemsk, men under 2018 och 2019 importerade 
Sverige sammanlagt nästan 3,4 TWh – motsvarande 
734 000 ton torr flis från stamved, enligt DN:s 
beräkningar. 

I en enkät som DN har gjort svarade bland andra 
Stockholm Exergi och Norrenergi att de i närtid har 
importerat fasta skogsbiobränslen från bland annat 
Baltikum. 
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13 Skotertrafik testas 
på villagator 
Under våren pågår ett försök i Gällivare att tillåta 
snöskotertrafik på gator i bostadsområden på väg till 
skoterleder. I maj ska kommunen utvärdera hur 
försöket har fungerat och besluta om tillåtelsen av 
skotertrafik på gator kan permanentas, enligt SVT 
Norrbotten. 

Provperioden gäller i Gällivare, Malmberget och 
Koskullskulle i den skotertäta kommunen. Enligt 
Transportstyrelsen finns det över 8 000 snöskotrar 
registrerade. 

TT 

13 Smycken hade 
extrema halter giftig 
metall 
Smycken från företaget Cellbes innehåller extremt 
höga nivåer av den giftiga tungmetallen kadmium, 
skriver Borås Tidning. Kemikalieinspektionen fann att 
halten på 80 procent överskred gränsvärdet som är 
0,01 procent. Ett tusental smycken har återkallats. 

TT 

650



13 Stökigt i trafiken 
efter kraftigt snöfall 
Snöovädret som drog in över mellersta Sverige 
på måndagen orsakade trafikstörningar och 
elavbrott. 

Det blev mycket halt väglag på flera håll i takt med att 
snöfallet rörde sig upp över landet under måndagen. 
Att många bilister har hunnit byta till sommardäck 
ökade risken för incidenter på vägarna. 

I Gävleborgs län inträffade ett flertal trafikolyckor, 
bland annat blockerade flera lastbilar vägbanan på E4 i 
Hammarbacken söder om Vattrång, Nordanstig under 
måndagsförmiddagen. Även i Dalarna inträffade flera 
trafikolyckor, bland annat i Borlänge och i Orsa. I 
Hudiksvall hade Hudikbärgaren fått assistera ett tiotal 
personer som kört fast eller kört av vägen under 
förmiddagen, skriver Helahälsingland. 

Katarina Lagerwall katarina.lagerwall@dn.se 

13 Stor skillnad mellan 
Trafikverkets 
redovisade siffror och 
egna interna 
Hur många skulle sluta flyga mellan 
storstäderna och byta till höghastighetståg? 
Enligt Trafikverkets färska underlag till 
regeringen skulle det ”bara” bli 300 000 resor 
per år. 

Men i en underlagsrapport som myndigheten 
tagit fram men inte publicerat på hemsidan 
bedöms ”överflyttningen” bli tio gånger högre, 
tre miljoner resor. 

På fredag väntas infrastrukturminister Tomas Eneroth 
(S) presentera hur många hundra miljarder som 
regeringen vill sätta av till vägar, järnvägar och 
kommunikationer under de närmaste tolv åren. 
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När Trafikverket den 28 februari redovisade till 
regeringen resultatet av uppdraget att ta fram billigare 
alternativ till ny räls, ”nya stambanor”, mellan 
Stockholm, Göteborg och Malmö var slutsatsen att det, 
trots andra fördelar, skulle bli samhällsekonomiskt 
olönsamt. 

Mest underskott i så kallat nettonuvärde, minus 309 
miljarder, beräknades för det som kallats 
Jämförelsealternativet. Lägst underskott, minus 44 
miljarder, beräknades för ett alternativ med färre 
stationer och stationslägen utanför stadskärnorna. 

Trafikverket konstaterade i rapporten att 
bedömningarna innehåller flera frågetecken och det 
finns väl kända brister i den prognosmodell kallad 
Sampers som Trafikverket använder sedan ett par 
decennier för att beräkna hur resandet förändras vid 
en investering. 

Nu riktas indirekt kritik mot slutsatserna till 
regeringen i två interna underlagsrapporter som 
Trafikverket självt tagit fram: 

Dels i en benämnd ”Marknadsanalys och möjliga 
överflyttningar från flyg till bil” författad av 
Trafikverket. 

Dels i en från den stora brittiska konsultfirman Jacobs 
som en så kallad second opinion som Trafikverket 
beställt. 

Ingen av dessa rapporter publicerades dock 
tillsammans med svaret till regeringen 28 februari. De 
diariefördes för någon vecka sedan men har inte 
publicerats på Trafikverkets särskilda sajt för Nya 
stambanor. 

Den som jämför kan hitta rätt dramatiska skillnader. 
Tre exempel: 

Medan Trafikverket i Sampers prognosmodell räknar 
med 11,2 miljoner tågresor år 2040 på sträckor över 15 
mil om man bygger höghastighetsbanor enligt det så 
kallade positionspapperet, pekar den alternativa 
analysen på 17,2 miljoner resor, en skillnad på 54 
procent. 
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Regeringen har efterfrågat hur överflyttningen från 
bil/flyg kan utvecklas med höghastighetståg. På 
sträckorna Stockholm-Göteborg/Malmö/Köpenhamn 
visar Sam-pers på 9 procent från flyg, 10 procent från 
bil och buss och hela 81 procent helt nytt resande. Men 
i den alternativa analysen bedöms 51 procent av 
flygresorna flytta till tåget, 18 procent komma från bil/
buss medan ”bara” 31 procent är helt nytt resande. 

Totalt talar Sampers om 300 000 flyttade resor från 
flyg till tåg, medan den alternativa interna analysen 
indikerar det tiodubbla, tre miljoner resor. 

För resande Stockholm-Malmö kallar brittiska 
konsulterna Jacobs Sampers-siffror för ”mycket 
konservativa”. För sträckan Stockholm-Köpenhamn 
anser man att en annan metod än Sampers ”är 
nödvändig”. Och medan Sampers beräknar 4,9 
miljoner resor Stockholm-Göteborg räknar britterna i 
stället i intervallet 5,9–7,4 miljoner. 

Prognosmetoderna skiljer sig åt på flera sätt. Sampers 
räknar till exempel inte in resande som tillkommer 

över landgränserna. Därför tillkommer inte en enda 
resenär från Stockholm till Köpenhamn eller 
Hamburg. 

För att kompensera för dessa och andra sidor av 
Sampers brukar Trafikverket hänvisa till att man tar 
med så kallade känslighetsanalyser. 

Men inte heller med dem blir det särskilt rättvisande, 
anser Miljöpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott 
Emma Berginger, som även lagt en motion om ”bättre 
och mer träffsäkra trafikprognoser och 
samhällsekonomiska beräkningar.” 

– Det blir tydligt i de här rapporterna att Sampers 
gravt underskattar överflyttningen från andra 
trafikslag till tåg, säger Berginger som menar att ”det 
räcker inte med de här känslighetsanalyserna”. 

– När skillnaderna blir så här stora, varför inte 
redovisa de olika metodernas slutsatser intill 
varandra? Det blir inte lätt för omvärlden att dra rätt 
slutsatser annars. 
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Trafikverkets projektledare för Nya Stambanor Anders 
Karlsson säger till DN att de är väl medvetna om vad 
Sampers är bra och mindre bra på att beräkna. 

– Det är just därför som vi har gjort egna 
uppskattningar och begärt in underlag från Jacobs. Det 
är också vad vi försökt få fram till regeringen, att 
Sampers inte har hela bilden. Jag tycker att vi 
sammantaget har gett en bra bild. 

Det är flera mycket stora skillnader i siffrorna. Finns 
det en risk att politiken drar för stora slutsatser av att 
ni redovisar samhällsekonomiska olönsamheter på 
flera hundra miljarder? 

– Modeller blir aldrig mer än just modeller och som 
framgår av rapporten till regeringen är besluts-
underlaget så mycket bredare än bara den om de 
samhällsekonomiska effekterna. 

De här två rapporterna som värderar Sampers finns 
inte redovisade på er sajt. Varför? 

– Vi har sagt att vårt balanserade yttrande är den 
handling som vi lämnade till regeringen den 28 
februari. Om man väljer att läsa enskilda rapporter kan 
man alltid dra andra slutsatser. Vi låter fokus vara på 
huvudrapporten. Men de båda andra är inte på något 
sätt hemliga, de går att begära ut. Jag hoppas och tror 
att vi ger rätt bild i slutrapporten. Men om man läser 
brottsstycken i de andra kan man få fel bild. 

KTH-professorn emeritus Bo-Lennart Nelldal har 
länge varit kritisk till Trafikverkets val att hålla fast vid 
Sampers-metoden. Han säger att han och kollegor nu 
har en dialog med Trafikverket om medel till ett 
projekt som ska utveckla prognosmodellerna. 

– Jag skulle väl säga att ingen av de nu aktuella 
metoderna för att beräkna resandet är helt fullständig. 
Slutsatsen är att det behövs en ny prognosmodell. Men 
både Trafikverkets alternativa analys och Jacobs 
bekräftar det vi sagt från KTH:s järnvägsgrupp att 
Sampers inte ger realistiska resultat. 

Lars Näslund lars.naslund@dn.se 
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Fakta. Nya banor för 205 
eller 290 miljarder? 
Regeringen och de så kallade Januaripartierna har 
avtalat om att nya stambanor för höghastighetståg ska 
byggas, men avtalet säger också att ”den breda 
finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier 
ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det 
fortsatta arbetet med projektet.” 

Den senaste rapporten från Trafikverket har visat på 
olika varianter att bygga med den pressade prislappen 
205 miljarder, men inget av dessa alternativ har 
ansetts leva upp till politikens krav på till exempel 
snabb jobbpendling. 

Fakta. Färsk kritik 
En annan kritik mot prognoserna framfördes i DN den 
13 mars av Björn Carlsson, konsult och expert på 
infrastrukturinvesteringar, som riktade in sig på den så 
kallade skattefaktorn. Den innebär att statliga 

investeringar inom trafikinfrastruktur multipliceras 
med 1,3, en post som gör dem 30 procent dyrare – för 
att de finansieras av just staten. 

Yttrligare kritik, men riktad mot planerna på 
höghastighetståg, gav miljödebattören Per Kågesson på 
DN Debatt (20/3) där han bland annat menade att den 
så kallade fyrstegsprincipen vid planering av 
infrastruktur – som riksdagen sagt ska användas – har 
setts mellan fingrarna på, till priset av orimligt höga 
kostnader. 
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13 Allt fler flög med 
SAS under mars 
jämfört med februari 
Fortsatta strikta reserestriktioner, men påsken innebar 
ett ökat resande under mars. Det framgår av 
flygbolaget SAS månadsrapport. Under mars flög 310 
000 passagerare med SAS, en ökning med cirka 40 
procent jämfört mot februari, men nästan 70 procent 
lägre jämfört med samma månad 2020. 

”Den ökade efterfrågan ledde till en förbättring av 
kabinfaktorn i jämförelse med februari med 5 
procentenheter till 31 procent”, skriver SAS. 
”Utvecklingen i efterfrågan på flygresor är helt 
beroende av pågående vaccinationer och att 
reserestriktioner därmed kan lättas och koordineras 
mellan länder och regioner”, kommenterar vd Rickard 
Gustafson. 

Direkt 

13  23 
miljoner dollar, motsvarande 200 miljoner kronor, 
spenderade Facebook på personlig säkerhet för vd 
Mark Zuckerberg under 2020. Pengarna täcker, enligt 
en offentlig redogörelse, säkerhet för Zuckerberg och 
hans familj vid deras hem och på resor. Utöver det 
lades motsvarande 85 miljoner kronor på 
säkerhetspersonal och övriga säkerhetsrelaterade 
kostnader, enligt The Verge. 

TT 
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14 Trots branschens 
löften: Svenska träd 
eldas upp 
Uddevalla. I Sverige hugger vi inte ner träd för 
att elda upp dem, påstår 
biobränsleförespråkare – och Sveriges 
landsbygdsminister. 

Men en fjärdedel av allt svenskt 
skogsbiobränsle görs direkt av trädstammar. 

Många av träden borde ha fått stå kvar, anser 
forskare. 

– Det är fruktansvärt att man gör så här, säger 
Leif Tibell, professor i systematisk biologi. 

Regnet strilar över berg av bark och flis. 
Skogsingenjören och virkesuppköparen Martin 
Jentzen ser liten ut framför den fem meter höga muren 
av trädstammar på terminalen för bränsleved i 

Uddevalla. Många av stammarna borde inte ligga här, 
menar han. 

– Man ser tydligt att många är huggna av en enda 
anledning: att eldas upp som bränsle. 

Det han säger, efter att ha närstuderat de huggna 
träden, går tvärtemot vad biobränslebranschen – och 
svenska politiker – hävdar. 

Bioenergi är tillsammans med elektrifiering ett av 
huvudspåren i den svenska satsningen för att bli ett av 
världens första fossilfria länder. Bioenergi är, enligt 
branschorganisationen Svebios beräkningar, i dag 
Sveriges största energikälla. Användningen har mer än 
fördubblats sedan 1990-talet och branschen tror på 
ytterligare en fördubbling fram till 2045. Hela 75 
procent av råvaran till den svenska bioenergin kommer 
från skogen. 

2019 fanns 230 biokraftvärmeverk i drift och 
ytterligare omkring 15 planerades. 
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Som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet 
konstaterat så räcker inte skogen till allt den behövs till 
– vi måste börja prioritera. Och hur ”klimatvänligt” 
skogsbiobränslen är, har att göra med vilka delar av 
trädet som bränns.  

Enligt en rapport från EU-kommissionens 
forskningscentrum JRC kan grenar, toppar och fina 
restprodukter från skogsindustrin anses som hållbart 
bränsle – men inte hela stammar. Levande träd suger 
upp koldioxid ur atmosfären. Döda träd behåller sitt 
lagrade kol länge och utgör livsmiljöer för hundratals 
hotade arter. 

I Sverige sker ingen avverkning för biobränslets skull, 
sade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i en 
intervju med DN nyligen. Precis som 
lobbyorganisationerna Svebio och Skogsindustrierna 
framhåller hon att det enbart handlar om 
restprodukter från skogsindustrin, som fås ”på köpet”. 
Skogsbiobränslen ”framställs ur restprodukter i 
skogsbruket och industrin. Inte ur hela träd”, hävdar 

forskningsinstitutet Skogforsk, som finansieras både 
av staten och industrin. 

Men siffrorna talar ett annat språk.  

Statistik från Energimyndigheten visar att drygt en 
fjärdedel, 26 procent, av allt skogsbiobränsle som 
producerades i Sverige under 2019 kom från trädets 
stam. Skogsstyrelsens siffror visar att det handlar om 
över 5 miljoner kubikmeter trä – minst 7 procent av all 
stamved som avverkades.  

Samtidigt har branschorganisationen Svebio inlett ett 
samarbete med litauiska Baltpool, en handelsbörs för 
skogsbiobränslen – som Svebio kallar ”det förnybara 
guldet”. Som köpkategorier finns ”stamved” och ”hela 
träd”, som köps och säljs mellan Sverige, Finland, 
Polen och Baltikum.  

Tillbaka i Uddevalla ser vi timmerbilar komma lastade 
med stora stockar som läggs på hög för att tuggas 
sönder av en flisningsmaskin – andra lastbilar kommer 
parallellt och fyller sina containrar med flis. 
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Verksamheten drivs av Biofuel Impex Sweden AB, som 
köper in och säljer skogsbiobränsle. Företaget omsatte 
108 miljoner kronor i fjol. Vd:n beskriver på telefon att 
man har ytterligare tre likadana terminaler utspridda 
längs västkusten, och säljer bränsle till värmeverk i 
hela landet. Koncernen Virkeshantering i Skandinavien 
AB har omsatt närmare en miljard kronor de senaste 
två åren. 

Martin Jentzen har tidigare jobbat som 
skogsvårdskonsulent på Skogsstyrelsen och som 
avverkningsledare och virkesköpare inom 
pappersmassaindustrin, men har i dag övergått till att 
jobba med utbildning och genomförande av naturnära 
skogsbruk.  

Han pekar på vissa travar av rötskadad gran som han 
menar passar som bränsle. Men han ser två kategorier 
träd som han anser inte borde brännas. 

För det första: fullt friska, i flera fall grova, träd – asp, 
sälg och ek, som huggits nere vid stubben. Det är träd 
som större såg- och pappersindustrier ratar. Om de fått 

stå kvar är de viktiga för många skogslevande arter, 
och suger även upp och lagrar koldioxid, menar Martin 
Jentzen. 

– Jag blir ledsen när jag ser det – det är dåligt både för 
den biologiska mångfalden och för klimatet. Den här 
eken är jättefin, den skulle jag gärna sett sågas till i ett 
mindre sågverk när den nu har huggits ned, säger 
Martin Jentzen och för handen över årsringarna. 

För det andra: trädstammar som uppenbarligen sedan 
länge varit döda före avverkningen. 

– Det här ser jag som det värsta. De här träden får man 
inte ta. Det är stor brist på gammal död ved i skogen. 

Han får medhåll av Leif Tibell, professor vid 
avdelningen för systematisk biologi vid Uppsala 
universitet. 

– Det är fruktansvärt att man gör så här. Död ved är 
det viktigaste i skogen för den biologiska mångfalden. 
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Tusentals arter är beroende av gammal död ved – och 
hundratals av dessa arter bedöms vara rödlistade på 
grund av den rådande bristen på just död ved. 
Riksdagen har antagit ett mål om att öka mängden. 
Och i regel ska all död ved som är äldre än ett år 
lämnas kvar i skogen vid avverkning. 

Enligt Anders Aqvilin, Biofuel Impex vd, är det 
omöjligt att bedöma utifrån stockarna på terminalen 
om vissa träd borde ha lämnats kvar eller inte – allt 
beror på hur avverkningen i skogen sett ut. 

Så vem kontrollerar att inget fel har gjorts vid 
avverkningen? 

Aqvilin understryker att man jobbar enligt reglerna i 
certifieringssystemen FSC och PEFC och har 
revisioner. Slutavverkningar måste godkännas av 
Skogsstyrelsen. Skog måste gallras, och man kan inte 
lämna all död ved i skogen, med allt som är skadat av 
granbarkborre.  

– Men det är ju skogsägarna som måste ansvara för att 
reglerna följs vid avverkningen. 

Tidigare har DN beskrivit hur stora skogsbolag 
upprepat bryter mot reglerna i den frivilliga 
miljöcertifieringen som ska borga för att skogsbruk 
bedrivs hållbart, och att Skogsstyrelsen kraftigt 
minskat sina tillsynsbesök vid avverkningar. 

Dispens för att avverka gammal död ved kan ges vid 
omfattande insektsangrepp. Jörgen Ringagård, 
tillsynsspecialist vid Skogsstyrelsen, uppger till DN att 
det därför inte går att slå fast att brott mot 
skogsvårdslagens föreskrifter har begåtts i alla fall där 
död ved avverkas. 

– Det är inte så konstigt att ingen kan säga om reglerna 
följs vid avverkningar, kontrollen är för svag, säger Jan 
Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Uppsala 
universitet.  

Energimyndigheten sammanställde 2009 forskning 
kring hur biobränsleproduktion påverkar miljön. ”Alla 
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uttag av avverkningsrester från skogsmark innebär att 
man påverkar den biologiska mångfalden negativt”, 
konstaterar rapporten – och slår fast att det lagrade 
kolet i marken släpps ut snabbare när 
avverkningsrester tas bort. 

Skogsindustrin riskerar dessutom att skjuta sig själv i 
foten genom att ta bort för mycket död ved. 
Insektsangrepp från till exempel granbarkborre är ett 
stort problem för svenska skogsbrukare – och det är i 
den döda veden som granbarkborrens naturliga fiender 
finns. Enligt biologen och granbarkborreexperten 
Bengt Ehnström, är 120 insekter som äter 
granbarkborre beroende av död ved. Tidigare studier 
har också visat att död ved kan minska insektsangrepp. 

Pål Börjesson är professor i miljö- och energisystem 
vid Lunds universitet. Han är även styrelseledamot i 
landets största skogsägarförening Södra, har tidigare 
suttit i styrelsen för Svebio. När DN beskriver friska 
lövträd och död ved som väntar på att brännas i 
bränslehögarna säger han att det kan handla om 
gallringar för att få andra träd omkring att växa bättre. 

– I annat fall ska man lämna dessa träd, framför allt 
för den biologiska mångfalden i skogen – på köpet blir 
de kolsänkor. Det finns kontroller, men det är i 
slutändan upp till skogsägarna att följa reglerna i 
skogsvårdslagen. 

Kjell Andersson på Svebio anser att branschen är utsatt 
för en ”mycket hemsk kampanj” från miljörörelser som 
hävdar att biobränslen från skogen inte är hållbart. 
Han tror att det ligger pengar bakom. Avverkningar 
sker aldrig för att få biobränslen säger han. 

– Det sker ingenstans. Jag tog ned två granar på min 
tomt och använde som ved, men det var inte syftet. 

Han anser att forskarna bakom EU-rapporten som 
förkastar rundved har fel. 

– Hela idén om att det är farligt att använda stammar 
är en snedvridning. Så länge skogen som helhet växter 
mer än vad man avverkar, och det gör den i hela 
Europa, så spelar det ingen roll om det är stammar, 
grenar eller toppar, stubbar. Det har ingen betydelse. 
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Den biologiska mångfalden då? Det finns naturligtvis 
en viss motsättning, enligt Andersson, men i länder 
med stark ekonomi har man även skydd av natur och 
miljö, menar han. Om att friska träd från ”fel” arter 
och gammal död ved kan ses på bränsleterminalen 
säger han: 

– Det där är en fråga för Skogsstyrelsens tillsyn och för 
skogsägarna som ska följa gällande lagar och regler. 
Biobränslebranschen köper ju det som kommer. 

Martin Jentzen tror att alla träd som inte borde ligga 
här som bränsle kommer att bortförklaras som 
undantag eller misstag. 

– Men det är väldigt många misstag som ligger här, 
kan man ju säga. 

Enligt honom är förklaringen till att så många träd – 
som skulle ha gjort bättre nytta som friska kolsänkor 
eller som myllrande bo åt tusentals arter – nu bränns, 
att skogsbruket i dag bygger på kalhyggesbruk. 

– Då tar man allt inom ett helt område, bara för att en 
del av träden passar för industrin, säger han. 

Alexandra Urisman Otto 

alexandra.urisman@dn.se 

Lisa Röstlund 

lisa.rostlund@dn.se 

FAKTA. 

Död ved livsavgörande 

Av Sveriges totalt 25 000 skogslevande arter bedöms 
minst 25 procent vara beroende av död ved. 

Av 10 000 skogslevande arter har 2 300 klassats som 
rödlistade – varav hälften är knutna till död ved. 

Mängden död ved är mer än dubbelt så stor på 
skyddad skogsmark, som naturreservat, jämfört med 
mark där storskaligt skogsbruk bedrivs: 20,4 
respektive 7,9 kubikmeter per hektar. 
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För det som klassas som ”mycket nedbruten ved”, som 
bedöms som viktigt för många arter, är skillnaden 
ännu större. Inom skyddade områden finns fyra gånger 
så mycket jämfört med utanför. 

Andelen hård död ved ökar inom skogsbruket, men 
äldre, mer nedbruten ved, har inte samma utveckling. 

I regel ska all död ved som är äldre än ett år lämnas i 
skogen vid avverkning, enligt såväl skogsvårdslagens 
föreskrifter, som Skogsstyrelsens målbild för det 
svenska skogsbruket och de båda större 
miljöcertifieringarna FSC och PEFC. 

Källor: Naturvårdsverket, SLU:s riksskogstaxering. 

Akut klimatkris förändrar förutsättningarna för 
bioenergi 

En kolatom från ett träd som bränns har lika stor 
påverkan på atmosfären som en kolatom från olja. 

Det släpps ut mer koldioxid per energienhet när trä 
bränns, jämfört med både olja och kol. 

Att utsläpp från träförbränning ändå klassas om 
koldioxidneutralt bottnar i att träden är del av ett 
kretslopp: Koldioxiden som släpps ut, tas senare upp 
om nya träd får växa. 

I ljuset av att koldioxidbudgeten för att klara 1,5-
gradersmålet är slut om mindre än sju år med 
nuvarande utsläppstakt, anser många forskare att det 
kretsloppet går för långsamt. Framför allt om det som 
förbränns är annat än grenar, toppar och fina 
restprodukter från skogsindustrin. 

Källor: IPCC:s 1,5-gradersrapport, rapport från EU-
kommissionens forskningscentrum, samt 
syntesrapporten ”Skogens klimatnyttor – en balansakt 
i prioritering” från Lunds universitet 
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14 Färre platser på tåg 
och bussar även i 
sommar 
Regeringen införde den så kallade 50 procents-regeln 
den 14 februari. Den innebär att bara hälften av 
platserna på fjärrtåg och långfärdsbussar får säljas. 

Den regeln skulle gälla till den 31 maj, men i ett förslag 
som nu skickas ut på remiss föreslår regeringen att den 
ska förlängas även över sommaren fram till den 15 
augusti. 

TT 
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Hälso- och sjuk-
vård och hushål-
lens problem 
hanteras av social-
departementet. 
Coronakrisen och 
hushållens pro-
blem 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152
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Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör 
samhällets välfärd. De handlar om att främja 
människors hälsa och samtidigt se till att sjuka 
får den vård de behöver. De omfattar 
försäkringar för att människor ska vara 
ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller 
när barnen är små. Frågor om individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår 
också. Dessutom arbetar departementet med 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar och med frågor om 
premiepensionssystemet.
Områden

Områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialförsäkringar
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Om Socialdepartementet

Relaterad navigering
• Socialdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
• Överenskommelser inom sjukvård och 

omsorg
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Lena Hallengren
Socialminister
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkhalsa-och-sjukvard/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialtjanst-inklusive-aldreomsorg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/socialdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/socialdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1292
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=socialdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1292
https://www.regeringen.se/remisser/#1292
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1292
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/lena-hallengren/


Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Genvägar

Genvägar
• Statens budget
• För äldre, sjuka och vård- och 

omsorgspersonal med anledning av covid-19
• Åtgärder på socialförsäkringsområdet med 

anledning av coronaviruset
• Statens överenskommelser med SKR
• Brexit och EUs framtida relation med 

Storbritannien
• Trygghet och livskvalitet för äldre
• Hållbara pensioner
• Vård i rörelse 2020
• Prenumerera på nyheter från regeringen

Aktuellt från Socialdepartementet 

667

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/ardalan-shekarabi/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-aldre-sjuka-och-vard--och-omsorgspersonal-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-aldre-sjuka-och-vard--och-omsorgspersonal-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit-och-eus-framtida-relation-med-storbritannien/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit-och-eus-framtida-relation-med-storbritannien/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/trygghet-och-god-kvalitet-for-aldre/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hallbara-pensioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/vardirorelse/
https://www.regeringen.se/prenumerera-pa-nyheter-fran-regeringen.se/


Socialdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

Myndigheter

• Jämställdhetsmyndigheten 
21 mars 2018 från Socialdepartementet  

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

• Läkemedelsverket (LV) 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

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

• Provinsialläkarstiftelsen 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Systembolaget Aktiebolag 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

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

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

•  
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Pensionsmyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

• Myndigheten för delaktighet 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

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

• Försäkringskassan 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

• Folkhälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/jamstalldhetsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-vardanalys/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lakemedelsverket/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stiftelsen-who-collaborating-centre-for-international-drug-monitoring/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stiftelsen-who-collaborating-centre-for-international-drug-monitoring/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/provinsiallakarstiftelsen/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/systembolaget-aktiebolag/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/apotek-produktion--laboratorier-ab-apl/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/tandvards--och-lakemedelsformansverket/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-institutionsstyrelse-sis/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-beredning-for-medicinsk-utvardering-sbu/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/pensionsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-familjeratt-och-foraldraskapsstod/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-delaktighet/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/inspektionen-for-socialforsakringen-isf/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/halso--och-sjukvardens-ansvarsnamnd-hsan/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsakringskassan/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forskningsradet-for-halsa-arbetsliv-och-valfard/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/folkhalsomyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1292


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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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/e-halsomyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/barnombudsmannen-bo/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/arvsfonden/
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https://www.regeringen.se/tx/1292


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

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

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkhalsa-och-sjukvard/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialtjanst-inklusive-aldreomsorg/
http://wimnell.com/omr61.html
http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html


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

• Socialförsäkringar
• Spelpolitik

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 

umgänge o d
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/
http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr646.html
http://wimnell.com/omr647.html


Från arbetsmaknadsdepartementet

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)

Märta Stenevis områden
• Arbete mot segregation

• Barnets rättigheterBostäder och 
samhällsplanering Demokrati och 
mänskliga rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
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https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2522
http://wimnell.com/omr658.html


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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http://krisinformation.se
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Fnationella-rad&via=Krisinformation
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mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.krisinformation.se%2Fdetta-kan-handa%2Fhandelser-och-storningar%2F20192%2Fmyndigheterna-om-det-nya-coronaviruset%2Fnationella-rad%20(via%20Krisinformation)&subject=Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/symtom-pa-covid-19/


• Läs mer om hur du ska agera om du 
eller någon i hushållet har symtom 
eller blivit smittad av covid-19 här. 

•
Begränsa nya nära 
kontakter

• 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.

Hålla avstånd till andra och 
undvika platser med 
trängsel

• 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. 

•
Resa på ett så smittsäkert 
sätt som möjligt

• Undvik kollektivtrafik och andra 
färdmedel där det inte går att köpa 
platsbiljett.
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https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-minskar-vi-smittspridningen/


• 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.

•
Hålla en god handhygien

• 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. 
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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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04 Ny undersökning 
visar: Åtta av tio trivs 
med hemarbete 
Större möjlighet att få ihop vardagspusslet, 
arbetsrutiner som börjar sätta sig – och bättre 
livsbalans. Det är några av anledningarna till 
att åtta av tio svenskar trivs med att jobba 
hemifrån enligt en ny undersökning från 
Previa. 

– Jag gillar det. Det var tuffare i början men nu 
har man fått snurr på det, säger Yusuf Uzun 
som arbetar på Göteborgs stad.  

Sedan i höstas har lägenheten i Krokslätt i Göteborg 
också fungerat som hemmakontor för Yusuf Uzun. 

Han är 34 år, arbetar som privatekonomisk rådgivare 
på Göteborgs stad och är en av många runtom i landet 
som arbetar hemifrån till följd av coronapandemin.  

Med en föräldraledig fru och två små barn som samsas 
om utrymmet i familjens trerummare var han 
inledningsvis orolig över att arbetet skulle bli lidande. 

Men i takt med att strukturerna har satt sig kring 
arbetet upplever Yusuf Uzun nu att han är mer effektiv 
hemifrån än på kontoret. 

Att slippa pendla till jobbet och att få en kortare 
promenad till förskolan har också inneburit mindre 
stress på morgonen och bidragit till att familjelivet på 
vardagarna har blivit enklare att lösa. 

– Det har sina fördelar att jobba hemifrån. Min dotter 
föddes i april förra året så hon är en riktig coronabebis. 
Jag har kunnat vara med mycket mer under hennes 
uppväxt än under mitt första barns spädbarnstid, säger 
Uzun. 

– Vi har alla vant oss vid det här livet nu. När jag sitter 
upptagen i möten tar min son på sig hörselkåpor 
framför en bok och leker också möte, fortsätter han. 
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Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) arbetade i höstas 
omkring 15 procent av svenskarna med jobb hemifrån 
mer än hälften av tiden – och Yusuf Uzun är inte 
ensam om att gilla hemmakontoret. 

En ny undersökning från företagshälsan Previa, där 
över 2 000 personer i olika åldrar från hela landet 
svarar på frågor om hemarbete, visar att de flesta är av 
samma åsikt. 

Drygt 84 procent – 1 758 personer – uppgav i 
undersökningen att de är ”tillfreds” med att arbeta 
hemifrån medan 330 personer hävdade att de inte trivs 
alls. 64 procent menade att de får en bättre livsbalans 
med hemarbete och nästan hälften svarade att de 
sociala kontakterna med kollegorna fungerar bra. 

Siffrorna förvånar inte Lena-Karin Allinger som är 
psykolog och organisationskonsult på Previa. 

– Nej, egentligen inte. Vår statistik bekräftar den bild 
som många undersökningar visar nu och det är att de 
flesta tycker att det fungerar bra, säger hon. 

Allinger pekar på att de flesta vill ha valfrihet att kunna 
kombinera hemarbete än kontorsarbete snarare än att 
arbeta hemifrån på heltid.  

– Valfriheten är det som gör den stora skillnaden! Hur 
vi i framtiden ger möjlighet till ett arbetsliv där man 
kan arbeta på distans men samtidigt få möjlighet att 
träffa och interagera med kollegor kommer vara en 
viktig fråga, säger hon. 

Undersökningen visar också att unga tenderar att 
trivas sämre med att arbeta hemifrån. Det är även unga 
som i högre utsträckning upplever att det är svårt att 
hålla rutiner med att ta raster under arbetsdagen och 
att sluta i tid. 

– Gränslösheten är ju en riskfaktor när man själv 
behöver ta ansvar. Därför behöver det finnas ett 
ledarskap som följer upp det, säger Lena-Karin 
Allinger. 
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För Yusuf Uzun är en av de stora negativa aspekterna 
med att arbeta hemifrån att delar av det sociala går 
förlorat. 

– Man saknar det spontana tjötet vid kaffemaskinen 
och man förlorar lite av det medmänskliga. Men det 
har vi försökt hålla i liv med teamsfika. 

Samtidigt kan han tänka sig att fortsätta arbeta 
hemifrån i framtiden, åtminstone delar av tiden. 

– Absolut. Det ultimata vore nånstans runt 50/50. 
Man arbetar hemma och går till kontoret för möten 
eller andra sociala tillfällen så det blir en bra blandning 
mellan hemjobb och kontorsjobb. 

Robin Salomonsson 

robin.salomonsson@dn.se 

04 Vårdanställd varnas 
efter Tiktok-video 
En vårdcentral i Huddinge JO-anmäldes efter 
att patientuppgifter låg ute publikt i appen 
Tiktok. Nu varnas sjuksköterskan som la upp 
videon.  

I videon, som hade lagts upp i appen Tiktok, kunde 
vem som helst se både personnummer och 
anledningen till att patienterna hade sökt hjälp på 
vårdcentralen i Huddinge. Videon hade redan haft 
flera tusen visningar när Alvar Haglind i Örebro såg 
den och bestämde sig för att JO-anmäla händelsen den 
8 februari i år.  

– När de filmade lite närmre så kunde man se ett 
personnummer på en person och anledningen till att 
de ringde. Jag tänkte att det här inte kan vara rätt. 
Man kan ju inte visa patientuppgifter på sociala -
medier, har Alvar Haglind sagt tidigare till DN. 
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Justitieombudsmannen, JO, har sedan dess skickat 
ärendet på remiss till Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
Region Stockholm och ett yttrande ska ha lämnats 
senast den 4 maj. Nu står det klart att vårdcentralen i 
Huddinge har agerat mot den sjuksköterska som la 
upp videon på Tiktok.  

Sjuksköterskan får en formell varning, enligt ett beslut 
som är daterat den 26 februari och underskrivet av 
Jeanette Skantz-Holmberg, verksamhetschef för 
vårdcentralen i Huddinge den 4 mars.  

”Ditt agerande strider även mot arbetsgivarens 
riktlinjer om sociala medier (RIK-01549) samt 
filminspelning, ljudupptagning och fotografering 
(RIK-01960)”, står det i beslutet. Arbetsgivaren 
bedömer samtidigt att sjuksköterskan har gjort fel i 
tjänsten alternativt försummat sina skyldigheter i 
anställningsavtalet.  

Adam Svensson 

adam.svensson@dn.se 

04 I väntan på publiken 
måste Region 
Stockholm stötta den 
fria kulturens aktörer 
Kulturen har en avgörande betydelse för 
Stockolms livskvalitet och ekonomi. Varför gör 
regionen så lite för att hjälpa alla proffs inom 
kultursektorn som riskeras att gå under på 
grund av pandemin? 15 organisationer kräver 
krisanslag och större engagemang.  

I Region Stockholms Kulturstrategi framhålls 
kulturens avgörande betydelse för besöksnäring, 
attraktionskraft och ekonomi. Inte minst har tillgången 
till kultur stor betydelse för invånarnas livskvalitet.  

Nu har coronapandemin lamslagit de kulturella 
näringarna med förödande kraft. Samtliga 
storstadsregioner har drabbats hårt men 
Stockholmsregionen har det värst.  
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SCB redovisade nyligen att Sveriges kulturella 
verksamheter under 2020 tappat 32 procent av sin 
omsättning, motsvarande 6,2 miljarder kronor. Svårast 
är det för publika verksamheter som teatrar, 
konserthus och andra livebaserade 
scenkonstverksamheter. För att inte tala om alla 
hundratals små kulturföreningar som förser regionens 
skärgård, glesbygd och förorter med ett levande 
kulturliv och som nu står på ruinens brant.  

De kulturella och kreativa näringarna är, jämte 
besöksnäringen, den värst drabbade sektorn i 
Stockholmsregionen. Kulturrådets redovisning av det 
statliga krisstödet 2020 på cirka 1,2 miljarder kronor 
påvisar att 40 procent har fördelats till aktörer i 
huvudstadsregionen. Vad gäller fördelade stipendier 
till enskilda konstnärer från Konstnärsnämnden blir 
andelen drygt 50 procent. Bra så. Men det räcker inte. 

Många av regionens kommuner har duckat bakom de 
statliga krisstöden och gjort inga, eller minimala 
insatser, för att stödja det kommunala kulturlivet. 

Stockholms stad fick utstå rättmätig kritik förra våren 
när man omdisponerade endast 20 miljoner kronor i 
kulturellt krisstöd. När Region Stockholms 
kulturnämnd, med en totalbudget på mer än 500 
miljoner kronor, endast lyckades omdisponera 6,4 
miljoner kronor 2020 blev det dock inga rubriker.  

Faktum är att inga nya krispengar har tillförts kulturen 
i Sveriges största och rikaste stad och region.  

Nu redovisar Region Stockholm ett hisnande överskott 
på 5,8 miljarder kronor för 2020. Detta beror på de 
särskilda statliga stöden som tilldelats regionen under 
pandemin, kombinerat med att regionen levererat 
mindre sjukvård. Dessa miljarder utgör en skuld till 
länets skattebetalare, framför allt gällande all den vård 
som har pausats på grund av pandemin.  

Men Region Stockholm måste nu också öppna ögonen 
för att dess kulturliv håller på att gå under. I en enkät 
gjord av Musikcentrum Riks säger en tredjedel av de 
svarande utövarna att de överväger att byta eller lämna 
sitt yrke. Dagens kulturliv präglas av en hög andel 

681



frilansare. Exempelvis har endast 240 av 3 000 
professionella skådespelare en fast anställning. I 
Stockholmsregionen finns hela 14 000 soloföretagare 
inom kulturbranschen, vilket motsvarar hälften av alla 
motsvarande företag i landet.  

Allmänna samlingslokaler som bygdegårdar och 
Folkets hus-föreningar har i ett slag förlorat i stort sett 
alla intäkter. Risken är överhängande att vi en vacker 
morgon vaknar upp till en verklighet utan mötesplatser 
för barnteater, föreningsmöten och senioraktiviteter. 

Om inget görs kan vi inte bara förvänta oss ökade 
konkurser och en ökad arbetslöshet. Vi riskerar även 
utraderandet av ett kulturellt utbud som attraherar 
miljoner människor att bo och arbeta i eller besöka 
denna region. Detta utbud är intimt sammankopplat 
med besöksnäringen som också går på knäna. Utan 
musikkonserter, teaterföreställningar, museibesök 
eller andra kulturella event har det varit betydligt färre 
inresor till och hotellnätter i regionen under 
pandemin.  

Stockholmsregionen har ett kulturliv och ett utbud i 
världsklass. Låt inte pandemin ta död på det! Låt nu en 
del av regionens stora överskott tillfalla kulturlivet som 
ett krisstöd för att överleva och sedan återstarta så 
snart möjligt. 

Därför kräver vi att: 

· Regionen avsätter minst 5 procent av överskottet att 
fördela till kulturen.  

· Regionen inrättar en kulturell investeringsfond för 
omställning, uppstart och digitalisering. 

· Regionen betalar ut kompensation och krisstöd till de 
mest behövande kulturaktörerna. 

· Regionen i samråd med den fria kulturens aktörer tar 
fram en uppstartsplan för kulturen som ska möta 
avtrappningen i de olika restriktionerna. 

Gunnar Ardelius 

Ideell verksamhetschef kulturallians 
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Johan Rådmark 

Ideell k ordförande 

ulturallians Region Stockholm 

Leif Rönngren 

Östra F ordförande olkets Hus 

och Parkregionen 

Linda Adami ordförande Danscentrum 
Stockholm 

Ragnar Berthling verksamhets ledare 

Musikcentrum Öst 

Eric Birath 

Fasching vd 

Peter Erickson ordförande 

Stockholms läns Bildningsförbund 

Monica Eriksson 

Riksteatern ordförande 

Stockholms län 

Birgit Hageby 

Centrum f ordförande 

ör dramatik 

Stefan Hansen 

Unga K vd lara 

Helen Rundgren 

Författarcentrum Ö ordförande st 

Jan Runfors 

Hela ordförande 

Sverige ska 

Stockholms l leva än 

Lisa Taube 

Tempo D festivalchef okumentär festival 

Therese Tedeblad ordförande 
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Stockholms l Föreningsarkiven än 

Reigun Thune Hedström 

ordförande Sveriges 

Stockholms l Konstföreningar än 

Anders Lorentzon verksamhets ledare 

Teatercentrum Östra regionen 

04 ”Jag blir provocerad 
av barnets bristande 
sociala förmåga” 
Klasskompisen har svårt med sina sociala 
kontakter och verkar ensam. Nu har kompisen 
börjat ta kontakt med hennes barn, men på ett 
bakvänt och otrevligt sätt. Hur ska hon agera 
som en trygg vuxen? 

Fråga: Vi har ett barn som precis har börjat 
förskoleklass och därmed börjat utöka sina sociala 
kontakter. Det verkar gå bra. Men nu har det 
attraherat ett barn som av någon anledning inte 
fungerar särskilt bra med andra, och interagerar på ett 
både för mig och för barnet mycket speciellt sätt. 

I går utspelade sig följande: 

Det ringer på dörren, och det är barnet i fråga. Jag är 
nyduschad och naken på toaletten och tänker låta 
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barnet avvisa det andra. Det andra barnet börjar med 
att mycket aggressivt i dörren fråga: 

”Har du gråtit eller?! Det rinner ju!” 

Mitt barn: ”Nej, jag är bara varm.” 

Andra barnet: ”Ska vi leka?” 

Mitt: ”Nej, jag ska gå in nu.” 

Andra barnet: ”Men du, kommer du ut om du får hälla 
sten och sand på mig? Det är okej!” 

Mitt: ”Nej, tack det är bra. Hej då!” 

Barnet insisterar och häver ur sig, enligt mig, 
dumheter och till slut kan jag inte ignorera dem. Så 
pass att jag i min nakna prakt säger ”Tack och hej! Nu 
är det kväll. Ha det bra!” och låser dörren. Barnet är ju 
mycket negativt i sitt kontaktsökande, och har säkert 
på grund av bland annat detta inga vänner.   

Men hur ska jag reagera på dessa, ja, i mina ögon, 
oerhört bristande sociala förmågor, utan att bli 
provocerad och själv socialt bakvänd? 

”Rådvill” 

Svar: Helst vill vi väl alla skriva under på att det krävs 
en by för att uppfostra ett barn, att alla barn är allas 
ansvar och att det gamla talesättet om egna barn och 
andras ungar är just gammalt? Att man kan bli 
provocerad av och störa sig på ett litet barn kan därför 
ge en törn åt självbilden. Ändå är du verkligen inte 
ensam om de känslorna.  

Vi människor är tyvärr så förskräckligt ordnade att vi 
spontant gullar mer med barn som är söta, är 
trevligare mot charmiga ungar och krusar för barn med 
hög status. Skyddsinstinkterna kring våra egna ungar 
stannar inte heller vid trygghet och basföda. Nej, i vår 
privilegierade tillvaro, högst upp på toppen av Maslows 
behovspyramid, tycker vi också att de har rätt till social 
status, kompetenta och omtänksamma vänner, 
harmoni och stimulans.  
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Och hack i häl på den skyddsinstinkten lurar hulken 
inom oss. Innan vi hunnit blinka står vi nakna där i 
hallen och fräser. Om vi inte hejdar oss förstås. Att du 
får aversioner mot den lilla 6-åringen som söker 
kontakt genom att föreslå att ditt barn kan få slänga 
stenar på hen betyder alltså egentligen bara att du är 
en människa, du rådvilla. Men som människa har du ju 
(som tur är) en hjärnstruktur som kan hjälpa dig att 
lyfta från de här ryggmärgsreflexerna; nämligen din 
extremt utvecklade pannlob. Till skillnad från andra 
stackars arter kan du alltså reflektera över dina 
primitiva reaktioner, få andnöd över att du stegade ut i 
adamsdräkten, mejla en psykolog och sedan välja att 
göra annorlunda.  

Så hur gör man då för att dämpa sin inre hulk och bli 
en ansvarstagande vuxen som stöttar de barn som 
verkar behöva det bäst? Jo, en viktig parameter är att 
odla sin medkänsla. Att leva sig in i den lilla 6-åringens 
situation och fundera över hur det känns att bli avvisad 
när man är liten, ensam och inte vet hur man tar 
kontakt. Hur ens självbild känns när man tänker att 

ens bästa chans att få leka med någon är att erbjuda sig 
att bli pepprad med sten och grus.  

När medkänslan väl vaknat kan man sen kanske vara 
storsint och ordna så att barnen får leka ihop. Och med 
barn som saknar sociala färdigheter kan sådana 
lekstunder kräva övervakning. Du kan behöva bidra 
med ledtrådar om hur man samspelar och styra om 
leken när det närmar sig avarter som stenhällning. Och 
eftersom detta kräver en del av en är det bra om man 
håller ambitionerna på en lagom nivå. Kanske kan de 
få leka ihop en gång i veckan eller ett par gånger i 
månaden? Tar man på sig för mycket blir det nämligen 
lätt bakslag och ens irritation kan råka vakna igen. 
Särskilt mot barn som inte är jättebra på sociala koder. 
Och det är förstås det sista de behöver.  

Parallellt med medkänslan finns en annan faktor som 
kan stärka dig i att bli extra schyst. Det är nämligen bra 
också för dig själv och ditt eget barn. I dag börjar vi i 
barnpsykologleden oroa oss för de här starka 
skyddsinstinkterna kring de egna barnen. Att vi så 
frenetiskt värnar om allt gott åt mitt barn kan ju i 
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värsta fall leda till att vi fostrar små sköra violer som 
ska prestera lycka utan att tränas i empati och 
duglighet för andra. 

Som jag ser det har du alltså en guldchans här att lära 
ditt barn inlevelse, empati och bussighet, samtidigt 
som du gör nåt gott för ett litet barn utan kompisar. 
Dessutom, om du över tid ser hur den här lilla ungen 
börjar söka kontakt på andra sätt än genom 
självskadande och får se hens lilla lyckliga ansikte över 
din köttfärssås, så kommer du själv att frodas. Vi 
människor mår helt enkelt gott av att göra gott. Och 
om inte det är meningsfullt vet jag inte vad som är det. 

Möjligen tänker en uppmärksam läsare att det är våra 
samhällstjänster, som skolan, socialtjänsten, BUP och 
andra professionella, som ska hjälpa barn utan 
kompisar som tar kontakt genom förslag om 
stenkastning. Att det liksom inte borde åligga dig som 
random mamma med en unge i samma förskoleklass. 
Men där säger jag nej. Att göra något litet för ett barn 
åligger oss alla, bara för att vi kan. Välfärdssystemen 
minskar inte vårt eget ansvar. Alla barn behöver 

stöttande vuxna omkring sig i sin vardag. Just för att 
de är barn. Och den vardagen utgörs av oss som har 
barn i vår närhet.  

Malin Bergström 
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04   7 saker att tänka på 
när du ska köpa en villa 
Villamarknaden är glödhet – priserna har 
rusat i höjden i snart ett års tid som en följd av 
pandemin. 
Men det är mycket mer än priset som köpare 
behöver tänka på innan de slår till på 
drömvillan. DN:s Dan Lucas ger här sina bästa 
tips och råd för den som funderar på att köpa 
hus. 
Coronapandemin har lett till ett förändrat mönster på 
bostadsmarknaden. Spekulanterna letar efter större 
bostäder för att kunna ha ett arbetsrum och gärna en 
trädgård när de räknar med att tillbringa mer arbetstid 
i hemmet. 
Tillsammans med det låga utbudet har det dragit upp 
villapriserna rejält. I februari hade snittvillan i Sverige 
stigit med 15 procent på årsbasis. 

Många av de nya köparna har aldrig ägt ett hus tidigare 
och DN:s Dan Lucas, som bevakat bostadsmarknaden 
under många år, har några tips. 
1. Vilket är ditt första råd till dessa oerfarna 
villaköpare? 
Det är att förstå att det är något helt annat att köpa ett 
hus än en bostadsrätt. Med ägandet följer både 
rättigheter och skyldigheter på ett helt annat sätt än för 
bostadsrättsinnehavare – för att inte tala om 
hyresgäster.  
En villaägare är skyldig att sköta sin egendom. Elen till 
exempel, ska vara fackmannamässig installerad så att 
den inte medför livsfara för den som bor i huset eller 
som kommer dit som gäst.  
Hus måste vårdas. Fönster ska målas, liksom fasader. 
Ett tak håller inte för evigt och inte heller gamla 
vattenrör. 
Allt detta kostar och i bland handlar det om mycket 
stora summor. Därför bör en villaköpare, vid sidan av 
själva köpeskillingen, också kunna ha ett sparande för 
oundvikliga utgifter, vid sidan av de vanliga 
driftskostnaderna. 
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Och sedan kan de finnas regler som man som köpare 
inte alltid tänker på. Finns det till exempel en häck mot 
gatan? Kommunen kan mycket väl ha åsikter om hur 
hög den får vara – man ska kunna köra ut från tomten 
och ändå ha god uppsikt över trafiken.  
2. Vad ska köparen tänka på sedan?  
Att alla i hushållet är överens. Det är sällan som det är 
en enda person som ska köpa ett hus – det är snarare 
en familj eller i vart fall ett par som kanske drömmer 
om att få barn.  
Det är därför det är så viktigt att alla är överens; att de 
vill bo i villa. Det är ett stort steg att ta så därför bör 
familjen eller paret prata igenom vad de har råd med 
och vad de orkar med.  
De bör göra en lista där de i punktform skriver ned 
vilka krav de har och vad de kan kompromissa om. 
Och glöm för all del inte att göra en budget! Det här är 
särskilt viktigt om köparna har bestämt sig för att ta 
över ett hus i behov av renoveringar för att få en lägre 
köpeskilling. Inte nog med att renoveringar har en 
tendens att blir dyrare än vad man räknat med i början 
– de drar ofta ut på tiden.  

3. När familjen är klar med var de bor – vad 
ska de göra då? 
Att utforska området i förväg är en god idé. Hur ser det 
ut med kollektivtrafiken? Hur långt är det till skola, 
dagis, matvarubutiken?  
Titta på husen och tomterna. Är det små tomter och 
tätt mellan husen blir också insyn en faktor att räkna 
med – liksom ljudnivån. Då blir det också extra viktigt 
med grannsämjan. 
Gå på många visningar!. Då lär ni er var prisnivån 
ligger på – inräknat budgivningar.  
Ta reda på om det finns en villaägarförening och 
kontakta i så fall en representant i styrelsen. Då får ni 
mer information om vad som är på gång och vilka 
frågor som föreningen driver just i det området. 
4. Hur ska jag gå till väga för att finansiera 
köpet? 
Att köpa en villa är den största affären i de flesta 
människors liv. Och de allra flesta måste också låna till 
affären. 
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Därför är det viktigt att hushållet först skaffar ett 
lånelöfte från banken. Då vet de vilka ramar de har och 
vad hushållet har råd med. 
Och kom i håg att det tillkommer andra kostnader 
utöver köpeskillingen. Dessa utgifter måste också 
rymmas inom budgeten. 
5. Vilka utgifter måste tillkommer förutom 
köpeskillingen? 
Lagfart och pantbrev, till exempel – den kan 
tillsammans kosta väldigt stora belopp. 
Lagfart är ett bevis på vem som äger en viss fastighet. 
Det kostar 1,5 procent av köpeskillingen eller 
taxeringsvärdet – det är det högsta beloppet som 
gäller. För en villa på fem miljoner kronor kostar med 
andra ord lagfarten 75 000 kronor.  
Till det kommer också en expeditionsavgift på 825 
kronor. 
Ansökan kan göras digitalt via Lantmäteriets hemsida. 
Ett pantbrev är den säkerhet som en bank har för att 
låna ut pengar till husköpet. Klarar hushållet inte 
räntor och amorteringar som det kommit överens med 
banken om, så kan banken med hjälp av pantbrevet 

kräva in pengarna – och då tvingas de boende i de 
flesta fall sälja huset. 
Det finns en stämpelskatt på pantbrev på två procent 
av beloppet. På ett pantbrev på en miljon följer alltså 
en stämpelskatt på 20 000 kronor, samt en 
administrativ avgift på några hundralappar.  
Pantbrev följer fastigheten, inte ägaren. Därför är det 
bra om det finns gamla pantbrev där de förra ägarna 
har betalat av skulden på. Dessa brev kan då utnyttjas 
av den nya ägaren som på så vis slipper stämpelskatten 
– som enbart tas ut på nya pantbrev. 
6. När paret eller familjen har hittat sitt hus – 
vad ska de tänka på då? 
Att fråga och åter fråga mäklaren om huset! När är det 
byggt? När byttes stammarna? finns det skador och 
hur stora är de? 
Allt det här ska finnas i prospektet som köpare får på 
visningen, men man ska alltid fråga om det finns 
minsta tveksamhet.  
En köpare har enligt lag en omfattande 
undersökningsplikt. Att komma i efterhand och klaga 
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på något som borde ha framkommit vid 
undersökningen duger inte. Hus säljs i befintligt skick. 
Hur ser det ut på taket? Finns det fuktfläckar i källaren 
eller på vinden? Finns det en konstig lukt någonstans 
och vd kan den bero på? 
Visst kan det finnas dolda fel, men köparna måste vara 
medvetna om att försäkringen mot dolda fel är 
säljarens försäkring. Det är säljaren som skyddar sig 
mot att köparen ska stämma för dolda fel. Och det är 
försäkringsbolaget som avgör om felen är dolda – eller 
borde ha upptäckts vid en noggrann besiktning. 
En annan sak som säljaren ska visa upp är en 
energideklaration som utförts av en oberoende expert. 
Den visar hur mycket energi som huset gör av med 
årligen och kan vara viktig information om det är så att 
huset ”läcker” värme – vilket många äldre hus gör. 
Men mitt främsta råd, i synnerhet om det är ett något 
äldre hus, är att anlita en professionell 
besiktningsman. En besiktningsman går igenom huset 
med hjälp av sina sinnen: syn, lukt och hörsel. Köparen 
får ett protokoll där besiktningsmannen dels pekar ut 

fel som måste åtgärdas, dels pekar på risker som 
kanske måste undersökas mer noggrant av fackmän. 
Kom i håg att besiktningen ska göras innan ni skriver 
på kontraktet. Om säljaren inte vill gå med på det bör 
det finnas en klausul som gör att köparen kan häva 
kontraktet – eller slå ned på priset – utan kostnad om 
besiktningen visar på stora fel som inte framkommit i 
prospektet. 
7. Hur går själva betalningen till? 
Det vanliga är att köparen betalar en handpenning på 
tio procent vid kontraktsskrivningen. Därefter ska 
resten av köpeskillingen betalas på själva 
tillträdesdagen, den dag då huset slutligen byter ägare. 
Dan Lucas 
dan.lucas@dn.se 
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05 Fördubblade 
leveranser nästa vecka: 
”Det vänder nu” 
Nästa vecka nära fördubblas 
vaccinleveranserna till Sverige och därefter ska 
det rulla på i ett klart högre tempo. 
Läkemedelsbolagen har byggt ut sin kapacitet 
och samordnaren Richard Bergström räknar 
med att alla ska ha erbjudits en första dos 
innan juli månad. 

– Det är nu det vänder. Jag vet att folk har 
väntat och varit besvikna, säger han. 

Astra Zenecas, Pfizers och Modernas leveranser av 
covid-19-vaccin till EU har dragits med förseningar 
under första kvartalet, vilket har skapat stor irritation 
bland politiker, tjänstemän och invånare.  

Men andra kvartalet kan Sverige se fram emot klart 
större leveranser. Den kommande veckan väntas totalt 

545 670 doser, vilket är nästan dubbelt så många som 
påskveckans 275 280 doser och betydligt mer än de 
193 710 doserna veckan dessförinnan. Enligt 
planeringen kommer leveranserna sedan att öka 
successivt under våren, från 2,1 miljoner doser i april 
till 3,9 miljoner doser i juni.  

– Nu vänder det uppåt. Jag har sagt sedan dag ett att vi 
från april har ett helt annat tempo. Det har varit ett 
långsammare första kvartal än vi hade tänkt oss. 
Moderna och Pfizer har levererat det de skulle men 
med en viss ryckighet, medan Astra Zeneca bara har 
levererat en fjärdedel, säger Sveriges nationella 
vaccinsamordnare Richard Bergström. 

Astra Zeneca har dragits med lägre avkastning än 
väntat på en del anläggningar, bland annat de i Belgien 
och i Nederländerna som båda ingår i den europeiska 
produktionskedjan. De största utmaningarna har 
enligt bolaget varit i substansproduktionen. 

– Astra Zeneca hade lovat EU 30 miljoner doser första 
kvartalet och låg 9 miljoner efter förra veckan. Bolaget 
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hämtar nu igen det de skulle leverera, vilket bland 
annat beror på att en ny underleverantör har godkänts 
i Nederländerna. Men det är lite svårt att veta med 
Astra Zeneca, de är inte så transparenta med varifrån 
grejerna kommer.  

Pfizer/Biontech såg en möjlighet att skala upp 
tillverkningskapaciteten och valde att skruva på 
produktionsprocessen i sin anläggning i Puurs i 
Belgien, vilket tillfälligt stoppade upp leveranserna 
första kvartalet. Men nu går allt som planerat, enligt 
Bergström.  

– Den senaste veckan har de även börjat leverera från 
sin nya fabrik i Marburg i Tyskland och har numera en 
tre gånger så hög produktionskapacitet.  

Moderna har i sin tur dragits med förseningar eftersom 
substansleverantören Lonza i Schweiz byggt ut sin 
produktionskapacitet. Nu är utbyggnaden klar 
samtidigt som bolaget har byggt ut sin anläggning i 
schweiziska Visp och fått tillstånd för att fylla på 
flaskor i en anläggning i Frankrike. 

Trots det väntas färre doser i april än i mars.  

– Det är färdigutbyggt, men det är många som ska ha 
vaccin så det är rätt stor efterfrågan. I juni får vi 
betydligt mer av Moderna, då hämtar de i kapp.  

I mitten av april väntas dessutom de första 
leveranserna av Janssens vaccin, som är ett endos-
vaccin.  

– Jag tror att första leveransen till Sverige är den 17 
april. Det är inte speciellt många doser i april och 
något mer i maj, men det är i juni det kommer i gång 
på riktigt. 

I veckan flyttade socialminister Lena Hallengren (S) 
fram målet att alla vuxna ska ha fått en första dos 
vaccin, från den 30 juni till den 15 augusti. Richard 
Bergström räknar trots det med att kunna leverera 
enligt den förra planen.  

– Jag tror att alla hinner få en dos fram till den sista 
juni, säger han. 
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Marit Sundberg 

marit.sundberg@dn.se 

FAKTA. VACCINLEVERANSERNA 

Antal doser per månad som har leverats och som 
beräknas leveras. 

December: 87 000. 

Januari: 321 000. 

Februari: 662 000. 

Mars: 1 239 000. 

April: 2 136 000. 

Maj: 2 626 000. 

Juni: 3 930 000. 

Juli–september: 12 450 000. 

*Curevacs vaccin är ännu inte godkänt av EU. 
Prognosen bygger på preliminär tidsplan för eventuellt 
godkännande. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
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05 Statistiken visar fel 
– dubbelt så många kan 
ha drunknat i Sverige 
Varje år omkommer ungefär dubbelt så många 
personer i drunkningsolyckor i Sverige än vad 
statistiken från Svenska livräddningssällskapet 
hittills har visat. 

Statistiken över antalet personer som dör av drunkning 
i Sverige har av tradition sammanställts av Svenska 
livräddningssällskapet utifrån de olyckor som 
rapporteras i medierna. Dessa siffror används även av 
exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). 

Men denna räknemetod ger en kraftig underskattning. 
Det framgår av en omfattande registerstudie som 
forskare vid Karolinska institutet har genomfört i 
samarbete med Svenska livräddningssällskapet. 

Genom att utgå från den internationella definitionen 
av drunkning, som kort och gott innebär att andas in 
vatten, har forskarna analyserat samtliga 
drunkningshändelser under perioden 2003–2017 i 
Socialstyrelsens dödsorsaksregister och 
patientregister. 

På så vis kunde forskarna identifiera i genomsnitt 440 
drunkningstillbud per år under perioden, av vilka drygt 
215 omkom. Det är ungefär dubbelt så många dödsfall 
jämfört med vad statistiken från Svenska 
livräddningssällskapet hittills har visat. 

– Livräddningssällskapet gör ett suveränt jobb. Men de 
har inte haft den här helhetsbilden och de har inte 
omfattat alla som vårdas på sjukhus, säger Andreas 
Claesson, forskare vid Hjärtstoppcentrum på 
Karolinska institutet. 

Att få en rättvisande helhetsbild av drunkningsfallen – 
både de som omkommer och de som överlever – är 
avgörande för att kunna sätta in rätt typ av 
förebyggande åtgärder. 
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– Om man jämför med till exempel 
trafiksäkerhetsarbetet skulle det ju vara helt orimligt 
att bara ta hänsyn till en del av de som omkommer, 
och dessutom helt bortse från alla tusentals som 
skadas. 

Studien visar en oroande utveckling när det gäller barn 
i åldern 0–4 år, där drunkningstillbuden har ökat från 
7,4 till 8,1 fall per 100 000 under den studerade 
tidsperioden. 

– Det måste vi stoppa, för det är extremt tragiska fall 
som kan leda till hjärnskador på grund av syrebristen, 
som ger ett livslångt lidande, säger Andreas Claesson. 

Totalt har antalet drunkningstillbud i Sverige minskat 
från 5,6 till 4,1 per 100 000. 

TT 

FAKTA. DRUNKNINGSOLYCKOR 

Under perioden 2003–2017 rapporterades 6 609 
drunkningstillbud i Sverige, varav 3 246 slutade med 
dödsfall. 

Medianåldern på de som överlevde var 30 år. Bland de 
som omkom var medianåldern 60 år, och 70 procent 
var män. 

Källa: Artikeln ”Incidence and characteristics of -
drowning in Sweden during a 15-year period”, -
publicerad i Resuscitation (2021). 
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05 Vaccinfabrik 
stoppar Astra Zeneca 
USA. Den amerikanska regeringen har stoppat 
tillverkningen av Astra Zenecas covidvaccin på en 
anläggning i Baltimore. 

Anläggningen är den där 15 miljoner doser av 
amerikanska Johnson & Johnsons vaccin efter ett 
mänskligt misstag fick kasseras. För att undvika fler 
missöden ska nu bara doser av det amerikanska 
företagets vaccin tillverkas på anläggningen. 

TT-Reuters 

05 Nya miljarder 
förlänger stödet till 
lokalhyresgäster 
Regeringen och samarbetspartierna är överens 
om att förlänga stödet för hyreslättnader. Det 
ska enligt ett förslag gälla fram till 
halvårsskiftet och beräknas kosta tre miljarder 
kronor. 

Stödet har funnits sedan förra våren för att stötta 
företagare som kämpar med lokalhyran när 
coronakrisen, restriktioner och allmänna råd slagit 
mot intäkterna. 

Nu ska det förlängas till och med den 30 juni 2021 
enligt ett förslag från regeringen, Centerpartiet och 
Liberalerna. 

Förlängningen beräknas kosta tre miljarder kronor 
vilket är i nivå med tidigare stödperioder. 

697



– Det har räckt innan och vi förväntar oss inte att det 
kommer komma så många fler företag som behöver 
detta. Det handlar mer om att hålla i för de som fått 
stödet innan och fortsätta med kontinuiteten tills vi ser 
att det här börjar släppa, säger Centerpartiets 
ekonomiskpolitiske talesperson Rickard Nordin. 

Stödet är riktat mot näringsidkare främst i 
konsumentnära verksamheter som butikshandel, 
restauranger eller hotell- och vandrar-
hemsverksamheter. 

Det är utformat så att fastighetsägare kan sänka den 
fasta hyran för verksamheterna som nyttjar lokalerna, 
och sedan få ersättning av staten med upp till 50 
procent av hyresnedsättningen. 

Det har lyfts fram som en viktig hjälp för till exempel 
nystartade företag som inte kan söka de andra stöden 
som finns. 

– De andra omsättnings- och omställningsstöden som 
finns når bara företag som kan jämföra resultaten med 

någonting från 2019. Men vi vet ju att det finns sådana 
som startade kanske i slutet av 2019 eller början av 
2020 som ju har det precis lika tufft som alla andra, 
säger Rickard Nordin. 

Stödets utformning har kritiserats både från 
fastighetsägarnas branschorganisation och från 
organisationen Företagarna. Kritiken handlar främst 
om faktumet att fastighetsägaren förväntas vilja stå för 
halva kostnaden för hyreslättnaden. 

– Det är en relevant kritik, säger Rickard Nordin. 

– Samtidigt har det efterfrågats från bland annat 
Fastighetsägarna i södra Sverige. De har skrivit en 
hemställan om att det här bör förlängas. Hade det 
funnits ett bättre sätt att lösa det på hade vi gjort det. 
Men att helt dra bort stödet hade bara blivit värre, 
förklarar han. 

Förlängningen av stödet är en del i regeringen och 
samarbetspartiernas vårändringsbudget, som ska 
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läggas fram till riksdagen för godkännande den 15 
april. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

05 Konkurserna 
fortsätter att minska 
Konkurserna fortsatte att minska i mars, enligt 
färsk statistik från UC. Det trots att pandemin 
och smittskyddsrestriktioner fortsatt pressar 
näringslivet. 

För ett år sedan när pandemin var ny och skakade om 
världen, sköljde en konkursvåg över Sverige. I mars i 
fjol noterades den högsta konkurssiffran på tio år. Men 
trots fortsatta smittskyddsrestriktioner märks en 
återhämtning i ekonomin som speglar av sig i 
konkursstatistiken, enligt Richard Damberg, ekonom 
på affärs- och kreditinformationsföretaget UC. 

– För ett år sedan såg alla framför sig enorma tapp i 
BNP och hög arbetslöshet, men det blev inte så illa. Det 
vände framåt sommaren och hösten. Sedan hösten har 
trenden varit en minskning, säger han. 
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Under den senaste månaden minskade antalet 
konkurser med 22 procent jämfört med mars 2020. 
Och hittills i år har konkurserna i landet minskat med 
17 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. 

Totalt gick 546 bolag i konkurs, vilken kan jämföras 
med 702 under samma månad 2020. 

– Många drog åt bromsarna väldigt hårt i början och 
det var väl det som gjorde att många svaga bolag gick i 
konkurs. 

Regeringens stödpaket är en del av förklaringen till 
utvecklingen, bedömer han. 

Även inom branscher som drabbats särskilt hårt av 
pandemin märks en minskning. I detaljhandeln 
minskade antalet konkurser med 24 procent och 
hotell- och restaurangkonkurserna minskade med 32 
procent, jämfört med mars förra året. 

– Jämför man första kvartalet i år med första kvartalet 
förra året är konkurserna (inom hotell och restaurang) 
på samma nivå, säger Richard Damberg. TT 

05 De dyker efter 
skräpet som 
stockholmarna har 
dumpat i vattnet 
400 till 1000 år. Det är så lång tid tar det för 
miljön att bryta ner en petflaska som hamnar i 
vattnet. Ändå fortsätter skräpet dumpas. 

Den ideella föreningen Rena Mälaren har 
rensat Sveriges tredje största sjö på nära 
hundra ton bilbatterier, cyklar, bildäck och 
kemikalier. 

– När jag fick mer skräp än fisk på kroken 
insåg jag att något måste göras, säger dykaren 
Philip Marcellano.  

Klockan är strax innan elva en kylig men solig lördag 
när dykaren Philip Marcellano, 27, trär på sig 
dykardräkten och hoppar ner vid båtarna som ligger 
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nästintill Tranebergsbron. Ut med strandkanten vid 
Alvik har dagens dykare fått varsin station där det ska 
rensas. Tillsammans med volontärer som agerar 
repdragare åt dykarna rensar de Mälarens botten. 
Uppe på land hjälper medlemmar från Rotary 
Västerled till med att bland annat samla ihop skräpet 
och sortera det.  

Philip Marcellano och den andre dykaren hinner bara 
vara i vattnet några sekunder innan de signalerar till 
repdragarna att de fått något på kroken. Men i stället 
för fisk är det en solstol som dras upp på bryggan. 
Repdragarna Elea Juell-Skielse och Sofia Jernberg 
lägger solstolen, som är tydligt märkt av att ha legat 
under vatten en längre tid, åt sidan och kastar i repet i 
vattnet igen. Några sekunder senare hissas en toalett 
upp på bryggan. Fem minuter senare har en till solstol, 
ett säte från en bil, ett långt, rostigt järnrör, flera 
glasflaskor och flera små ljusstakar dragits upp.  

– Om det är så här mycket skräp i Mälaren, tänk dig då 
hur det ser ut i vissa delar i Asien, säger repdragaren 

Anders Wiggström samtidigt som han flyttar på 
skräpet för att göra plats för mer. 

Sedan Rena Mälaren startades 2018 har föreningen 
plockat upp över 100 ton skräp. Det är främst 
bilbatterier, elsparkcyklar och bildäck som de får upp. 
Bilbatterier innehåller frätande svavelsyra och 
tungmetallen bly, som är neurologiskt giftig. Bildäck 
innehåller PAH-oljor som gör gummit mjukt men som 
också är cancerframkallande. Enligt en beräkning från 
Svenskt vatten genererar mälarens vatten ett 
samhällsekonomiskt värde på 127 miljarder kronor 
varje år. Mälaren ger dricksvatten åt 1,7 miljoner 
människor. 

– Jag tror inte Stockholmarna förstår hur mycket 
skräp som ligger på botten. Det är inte konstigt att det 
inte växer ett enda sjögräs på botten vid Gamla stan 
eller att det knappt finns någon fisk i Mälaren, säger 
Stefan Wennerkvist, dagens dykledare.  

Vi står ute på en av bryggorna vid strandkanten när en 
dykare signalerar att han hittat något och upp kommer 
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en stor, svart plastlåda. Stefan Wennerkvist lyfter på 
locket. Där i finns ett par bilbatterier, en gasoltub och 
flera flaskor med diverse kemikalier. Man ser spåren av 
olja och föroreningar där lådan dragits upp, de lägger 
sig som en blänkande hinna på vattnet.  

– Den här lådan har nog legat på botten i cirka två år, 
säger Stefan Wennerkvist och rotar lite bland 
flaskorna. Det är tur att vissa flaskor inte verkar ha 
spruckit, så inte kemikalierna läckt ut i vattnet.  

– Att fulla ungdomar kastar en tom vinflaska i vattnet 
må vara hänt, men det här har ju någon dumpat helt 
medvetet i stället för att bara åka till soptippen, säger -
dykaren och fotografen, Oskar Kihlborg, som hittade 
lådan.  

Oskar Kihlborg går under vattnet. Snart dyker han upp 
igen, den här gången med en laptop och en gammal 
båtmotor. Stefan Wennerkvist tar emot datorn och 
öppnar upp den. 

– Nä, jag tror inte den här funkar längre, säger han och 
skrattar.  

Vad är det konstigaste du fått upp från botten? 

– Oj, oj, det konstigaste var nog när vi dök vid Söder 
Mälarstrand och fick upp en påse med gamla foto-
album. Det var ett par som hade tagit privata 
porrbilder, klistrat in i albumen och av någon 
anledning hade de kastats i vattnet, säger dykledaren 
Stefan Wennerkvist. 

Philip Marcellano tog sitt dykcertifikat i Thailand för 
två år sedan och har i ett drygt år varit med och dykt 
med Rena Mälaren. För Philip Marcellano handlar det 
inte bara om att man vill göra något bra för miljön. 

– Gemenskapen i föreningen har verkligen haft en 
positiv inverkan på mig, jag har tidigare kämpat med 
psykisk ohälsa. Det har hjälpt jättemycket med 
tankarna att få dyka och försvinna iväg lite.  
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Han berättar om hur fokuserad man blir när man är 
under vattnet. ”Man tänker inte, man bara fokuserar 
på att få upp så mycket skräp som möjligt.” 

Han berättar hur han har med sig en kniv, ifall han 
skulle fastna i något gammalt fiskenät. På 
morgonsamlingen förklarade dykledaren Stefan 
Wennerkvist att dykaren signalerar åt repdragaren 
med tre snabba ryck i repet om hen skulle behöva hjälp 
eller om det är nödläge. Än så länge har inte Philip 
Marcellano inte hamnat i någon sådan situation. 

Sandra Lautala är volontär och under dagens städning 
är hugger hon in som repdragare. Hon kände att hon 
ville engagera sig och göra någon nytta för miljön när 
hon hittade Rena Mälaren via deras Instagramkonto. 

– Jag brinner verkligen för miljöfrågor, men det är 
svårt att veta hur man kan engagera sig. Men det är 
helt fantastiskt att vara med här och dra upp allt skräp. 

Sandra Lautala är ett nytillskott bland volontärerna, 
dagens rensning är hennes andra men första gången 
glömmer hon aldrig.  

– När jag var med som repdragare första gången så 
städade vi botten runt Lidingö. Då fick vi upp ett 
kassaskåp som någon hade dumpat i vattnet. Det 
visade sig att det skåpet hade tagits vid ett inbrott hos 
en familj 1997.  

Nedskräpning av våra hav och sjöar är ett stort globalt 
problem. Redan nu flyter det omkring 150 miljoner ton 
skräp i världens hav. 

Det mesta av skräpet är plast och forskare varnar för 
att om vi inte gör något kommer det år 2050 finnas 
mer plast än fiskar i våra hav. Plasten är extra 
problematisk för vattenlevande djur och sjöfåglar som 
tror att plasten är mat och när deras magar fylls med 
plast istället för mat kan de svälta ihjäl. 

De senaste åren har det kommit flera larmrapporter 
om dödar valar som flutit iland med magarna fulla av 
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plast. Plasten försvinner inte, utan bryts bara ner i 
mindre och mindre delar till så kallad mikroplast. Får 
till exempel en fisk i sig mikroplast kan den 
transporteras till den arten som äter fisken. I Bohuslän 
spolas en kubikmeter skräp i timmen upp på land.  

– Det som är det största problemet är att det fortsätter 
att tillföras skräp från så många källor till våra vatten, 
säger Charlotta Stadig, utredare på Havs- och 
vattenmyndigheten. 

Ser ni på Havs- och vattenmyndighetenatt något blivit 
bättre i svenska vatten? 

– Nej, inte direkt i vattnen får man nog tyvärr säga 
eftersom tillförseln fortfarande är så pass stor. Det som 
har blivit bättre är att problemets allvar och 
omfattning allt mer uppmärksammas och vi upplever 
att det finns ett stort engagemang både om vi tittar 
globalt, nationellt och på lokal nivå, säger Charlotta 
Stadig. 

Vad tror du man kan göra för att få folk att sluta kasta 
skräp i vattnet? 

– Jag tror man måste börja nerifrån, alltså med barnen 
på förskolan. Får man de att förstå att man inte ska 
kasta skräp i vattnet kan de förhoppningsvis påverka 
sina föräldrar, säger dykaren Philip Marcellano. 

Emma Arpstrand 

emma.arpstrand@dn.se 

FAKTA. NEDBRYTNINGSTID 

Plastpåsar 50–100 år 

Tuggummi 20–25 år 

Cigaretter 1–100 år 

Aluminiumburkar 200–500 år 

Pet flaskor 450–1 000 år 

Glas 1 miljon år 

Källa: renamalaren.se 
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FAKTA. RENA MÄLAREN 

2018 startade dykaren Fredrik Johansson det ideella 
projektet Rena Mälaren. 

De utför minst en dykstädning i veckan på ställen runt 
om i Mälaren. 

Sedan starten har de bärgat 16 ton blybatterier, 489 
elsparkcyklar och 56 ton av övrigt skräp, mest bildäck. 

Projektet Rena Mälarens syfte är att få bort gifter från 
Mälaren/Östersjön samt att väcka opinion så att folk 
slutar slänga sopor i vattnet. 

Källa: renamalaren.com 

GLOBALT NÄTVERK 

Stockholm – Västerled Rotaryklubb är en del i ett 
globalt nätverk med 1,2 miljoner engagerade 
medlemmar. I över hundra år har nätverket arbetat 
med hållbara projekt, från läskunnighet till vatten och 
hälsa. Rotary jobbar enligt FN:s globala mål och 
fokusområdet för 2021 är miljon. Källa: rotary.se 

06 Kattkiss gav dyr 
slutnota för kvinna i 
Eskilstuna 
Kissande katter blev dyrt för en kvinna i Eskilstuna. I 
samband med att hon flyttade ut från lägenheten där 
hon bott i nio månader upptäckte bostadsbolaget dels 
att kvinnan inte flyttstädat, dels att lägenheten fått 
stora skador av katturin, skriver Eskilstuna-Kuriren. 

Bostadsbolaget krävde knappt 265 000 kronor för att 
sanera lägenheten. Till slut hamnade ärendet i 
tingsrätten och där kom parterna överens om en 
förlikning. Kvinnan ska betala 95 000 kronor i 
ersättning. 

TT 
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06 ”Ska man skicka fler 
familjer in i denna 
katastrof?” 
Uppsala, Akademiska sjukhuset, avdelning 
95B, klockan 11.00.   

Magnus Edlund och Ingrid Strid var oroliga 
och förväntansfulla på samma gång. Sjuåriga 
sonen Emil hade länge uppvisat gäckande 
symtom, ont i benen, skelning, och problem 
med hörseln. Efter månader av 
undersökningar skulle ovissheten skingras och 
de skulle äntligen få svar. Det var tisdagen den 
26 augusti 2014. Dagen då Emil fick sin 
dödsdom.  

Ingrid jobbade hemifrån från universitetet och hade 
varit på årsmöte i vägföreningen. Magnus hade bokat 
in ett arbetsmöte i Stockholm. Emil hade just börjat i 

första klass. Forskare och konsult, barn och arbete, 
fullbokade kalendrar. Livet.  

När läkaren ringde för att boka mötet undrade Magnus 
hur lång tid det skulle ta, skulle han hinna med sitt 
möte i Stockholm? ”Det är nog bra om du bokar av 
resten av dagen.” Svaret var illavarslande och Magnus 
minns att han hade blandade känslor när han 
tillsammans med Emil och Ingrid klev in i 
mötesrummet.  

Neurologen berättade att Emil troligen drabbats av X-
ALD, en genetisk sjukdom som i sin allvarligaste form 
drabbar pojkar. Att kroppen mister förmågan att bryta 
ner långa fettkedjor vilket skadar hjärnan och centrala 
nervsystemet. Att den obehandlad leder till döden. Att 
det enda som kunde stoppa förloppet var en 
stamcellstransplantation. Att det nu var för sent för 
Emil.  

Mötet varade i nittio minuter. Läkaren svarade 
utförligt på alla frågor. Magnus kände hur han tappade 
djuptänkandet, perspektivet, hur det kändes som att 
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han blivit luftlandsatt i ett okänt land. Helt vilsen. Till 
sist ställde han den kanske svåraste frågan av alla.  

– Hur långt har Emil kvar? 

– Ett till tre år. 

Sjukhus, diagnos, behandling och sen frisk. Det var ju 
så det skulle vara. Inte så här. Emil satt i knät, 
kramade dem, grät oupphörligt. Allteftersom insikten 
växte kom hans egna frågor. Läkaren, Magnus och 
Ingrid stod svarslösa. 

– Hur gammal kommer jag att bli? 

Ingrid minns hur ”det är för sent-känslan” kom över 
henne. De hade kämpat så länge för att få klarhet, en 
diagnos, men till sist var det för sent att göra något. 
Skulle Emil, som just lärt sig simma, som knixade runt 
koner på Ulleråkers gräsplan med fotbollslaget, som 
kunde bygga klassens högsta torn med träklossar vara 
dödlig sjuk? I en sjukdom som hade kunnat stoppas? 
Hon kände sig sviken. De hade lagt så mycket 
förtroende i läkarnas händer. Hon zoomade ut, hörde 

hur kuratorn pratade i bakgrunden, att de kunde 
stanna hemma och börja vabba samma dag.  

– Det var ju helt oviktigt i sammanhanget. Vårt barn 
skulle ju dö.  

Sex och ett halvt år senare fungerar det lilla radhuset i 
Uppsala i praktiken som en förlängning av sjukhuset. 
Vården av Emil är ett dygnetrunt-, åretruntarbete. I 
vardagsrummet står Emils säng omgiven av utrustning 
som fyller upp halva rummet. En kubikmeter 
sjukvårdsmateriel levereras varannan vecka. Det går åt 
drygt 2 000 par handskar i månaden. Ingrid har räknat 
ut att enbart assistanskostnaderna årligen ligger på 
drygt 4 miljoner. Magnus och Ingrid och Emils syster 
Saga är ständigt omgivna av assistenter. Magnus vet 
att det är så det måste vara men bristen på enskildhet 
är påfrestande. Han saknar sitt forna privatliv.   

– Huset liknar mer en tunnelbanestation än en privat 
bostad. 
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I Sverige screenas alla nyfödda barn med ett så kallat 
PKU-prov. Med ett enkelt blodprov testar man för 25 
ovanliga sjukdomar men ALD ingår inte. I Stockholm, 
en timmes bilfärd söderut bor Mimmi Brodin och Emil 
Örnsten. När deras son Ludvig drabbades av ALD 
gjorde tillfälligheter och omständigheter att de vaga 
symtomen feltolkades och till sist var det för sent att 
göra något.  

Nu är Ludvig liksom Emil helt förlamad och 
sjukdomen kommer att ta bådas liv. För drygt fem år 
sedan skickade familjen Brodin-Örnsten in en ansökan 
till Socialstyrelsen att ALD skulle tas med i PKU-provet 
och processen startades. Familjen kände att om de 
kunde bidra till att nyfödda screenas för sjukdomen så 
skulle det på något sätt ändå bli en mening med allt. 
Inga fler barn skulle behöva dö i en sjukdom som kan 
stoppas om den upptäcks i tid.  

Nu har Socialstyrelsen kommit med sitt svar. Det blev 
ett nej. Man anser att det ännu inte är visat att de 
positiva effekterna av en babyscreening överväger de 
negativa. Arton remissinstanser har svarat. Av dem är 

åtta negativa och de menar att det till exempel är 
osäkert hur många med anlag för ALD som skulle 
upptäckas.  

Socialstyrelsen bedömer att invändningarna väger 
tyngre än de positiva svaren. De negativa instanserna 
menar att eftersom man inte i förväg kan avgöra vilka 
anlagsbärare som blir sjuka behöver alla som hittas 
delta i ett program med återkommande 
magnetkameraundersökningar under lång tid. De 
menar att detta skulle vara etiskt problematiskt och 
skulle kunna medföra stor oro och försämrad 
livskvalitet för familjerna. 

– Utifrån remissvaren gör Socialstyrelsen 
bedömningen att osäkerheterna är för omfattande; vi 
vet inte vem som blir sjuk av de vi hittar, vi vet inte hur 
många de skulle vara och det är heller inte helt klarlagt 
att behandlingen har de effekter som man hoppas på, 
säger Lina Keller, projektledare på myndigheten.  

Det ringer på dörren. Taxin har kommit. Familjen 
Edlund-Strids fyrbenta yrväder Taurus rusar skällande 
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ut i farstun med viftande svans. Ingen besökare 
passerar obemärkt hans gläfsande hängivenhet. I dag 
ska Emil bada i Fyrishovsbadets varmvattenbassäng 
och assistenterna har fullt upp med att ordna alla 
detaljer. Ingrid fäller ner ena sänggaveln, kryper upp 
och lägger sig tätt intill i någon minut. Hon tar alla 
möjligheter att vara nära men det är ofta svårt att 
komma åt. Vården av Emil tar nästan all plats, både i 
tid och rum.  

– Man får leta sig in bland slangar och assistenter så 
gott det går. Emil kan inte prata längre, vi har en tyst 
kommunikation. Jag försöker ge honom kärlek genom 
att hålla i honom och prata med honom. Ibland kan 
han ge ifrån sig en suck, av välbefinnande, tror jag. 
Hoppas jag.  

En grupp simskolepojkar plaskar runt i 
femtiometersbassängen. Skratt ekar mellan vita 
kakelplattor. Det luktar klor. En halv trappa upp och 
en glasvägg bort sänks Emil sakta ner i Magnus 
väntande famn. Emil hänger i en sele som är stadigt 
fäst i takskenor som löper längs hela bassängen. 

Magnus leder varsamt ut sin son i det 
trettiofemgradiga vattnet. Av och till lägger han kinden 
mot Emils bröst. Lyssnar. Hur låter andningen? Inget 
vatten får tränga in i röret i halsen. Det leder rakt in till 
lungorna.  

Med jämna mellanrum drar Magnus in Emil till 
bassängkanten där assistenterna suger bort slem och 
kontinuerligt ger Emil mat och vatten via en port i 
magen. Sedan mötet på Akademiska sjukhuset har 
familjen tagit sig tillbaka till något som liknar en 
vardag från katastroftillståndet i början. Det abnorma 
har blivit normalt. 

Sedan processen med att utreda om ALD ska ingå i 
babyscreeningen påbörjades har det potentiellt kunnat 
födas tre till fyra anlagsbärare pojkar varje år. Av dem 
uppskattas det att en eller två drabbas av den dödliga 
varianten. Även om Ingrid och Magnus förstår att 
beslutsprocesser kan vara komplexa är det för dem en 
självklarhet att ALD ska ingå i screeningen. De har läst 
samma dokumentation som Socialstyrelsen och anser 
att alternativet, att se sitt barn sakta dö, väger tyngre 
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än något som framförts av remissinstanserna. När 
Ingrid fick höra om beslutet blev hon ledsen och arg.  

– Det är väldigt märkligt. Argumentet om onödig oro 
saknar helt proportioner. Hur kan en hypotetisk oro 
hos de 10 procent som inte drabbas väga högre? Ska 
man med berått mod skicka fler familjer in i denna 
katastrof? Det är som att säga att Emils liv inte är värt 
något.  

Magnus häller upp kaffe i en av familjens färgglada 
Muminmuggar. I bakgrunden lyfter assistenterna upp 
Emil i stående ställning. Det är bra för cirkulationen. 
Under bordet ligger en påpasslig Taurus – ”det finns 
ingen sötare hund när det fikas”. Det har snart gått sju 
år sedan Emil utbrast att han såg dubbelt. Efter 
diagnosen gick sjukdomens förlopp fort. När ledljuset 
till toaletten installerats kunde Emil inte se längre. Alla 
sinnen stängdes ner ett efter ett. Emil har levt halva 
sitt liv förlamad, stum, nästan döv och blind. Magnus 
och familjen lever med en ständig sorg över Emils 
förluster, men känner även medlidande med andra 
pojkar som kommer att drabbas av samma öde.  

– Det är för sent för Emil, men om man kan screena 
och stoppa den här sjukdomen i ett tidigt skede så 
borde man absolut göra det. Jag tycker att det är 
extremt grymt att det här ska drabba fler pojkar.  

Paul Hansen 

paul.hansen@dn.se 

FAKTA. SJUKDOMEN ALD 

ALD är en kromosom-X-bunden neurologisk sjukdom 
vars allvarliga former i huvudsak drabbar pojkar och 
som obehandlat leder till döden. Uppskattningsvis sju 
fall (flickor och pojkar) kan komma att upptäckas 
årligen med screening. 1–2 av pojkarna kommer att 
drabbas av sjukdomsformen. Haematopoetisk 
stamcellstransplantation kan stoppa förloppet vid tidig 
upptäckt. 

I dag undersöks alla nyfödda barn med 
nyföddhetsscreening för 25 ovanliga medfödda 
sjukdomar som går att behandla. Screeningen görs 
genom ett blodprov som tas efter att barnet är 48 
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timmar. Adoptiv- och invandrarbarn under 18 år 
erbjuds också att ta provet. 

Bland de drygt 100 000 barn som föds varje år i 
Sverige är det mellan 80 och 100 som har någon av 
sjukdomarna som ingår i testet. 

Källor: Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering och Socialstyrelsen 

06 Skandalaffärer med 
munskydd slår hårt 
mot förtroendet 
Mitt under pandemin – när länder runtom i 
världen kämpade för att få tag i 
skyddsutrustning – misstänks politiker i 
Tyskland ha utnyttjat sin maktposition för att 
tjäna pengar på affärer med munskydd. 

I takt med att alltfler ledande politiker från 
regeringspartierna CDU/CSU dras in i 
skandalen rasar väljarnas förtroende. Men inte 
bara för de inblandade partierna. 

Leveransen av munskydden från Kina skulle ske 
snabbt och säkert, lovade den tyska 
parlamentsledamoten. Affären skulle skötas av ett 
bolag i södra Tyskland, och själv skulle politikern ta 
emot provision – 12 cent per munskydd, skrev han. 
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Mejlet som den tyska tidningen Der Spiegel tagit del av 
skickades till ett företag i april förra året. Munskydd 
hade på kort tid blivit en bristvara, och flera personer 
nappade på CDU-politikerns erbjudande. Ett bolag 
som driver ålderdomshem och en paraplyorganisation 
för sjukhus hörde till kunderna. Totalt tjänade den 34-
åriga parlamentsledamoten Nikolas Löbels firma 
motsvarande 2,5 miljoner svenska kronor på affärerna. 

Fallet är ett av flera som utgör det som i Tyskland blivit 
känt som munskyddsskandalen. Flera politiker i 
kristdemokratiska CDU och systerpartiet CSU 
misstänks för att under pandemin ha utnyttjat sin 
makt- position för att tjäna pengar på affärer med 
munskydd. Den tidigare justitieministern i delstaten 
Bayern, Alfred Sauter, och Georg Nüsslein, vice 
gruppledare för CDU och CSU i det tyska parlamentet, 
hör till de misstänkta. Den sistnämnda utreds för 
skatte- och mutbrott. Enligt åklagarmyndigheten i 
München ska han ha tjänat nästan sju miljoner kronor 
på upphandling av munskydd. 

Det är svårsmält att politiker, mitt under en global kris 
som kräver människoliv och kostar skattebetalarna 
enorma summor, passar på att stoppa pengar i egen 
ficka. För de kristdemokratiska unionspartierna CDU 
och CSU, som regerar tillsammans med 
socialdemokratiska SPD, är det särskilt pinsamt. 

Korruptionsskandalen är nämligen inte partiernas 
första. 

För knappt 30 år sedan gjorde den dåvarande CSU-
politikern och regeringschefen i Bayern ett försök att 
hantera det hela med humor. 

– Saludos amigos! Borde vi i CSU skämmas för att vi 
har vänner? sa Max Streibl i ett tal 1993. 

Regeringschefen anklagades vid tillfället för att ha 
drivit på ett avtal mellan det tyska försvarsministeriet 
och en barndomsvän som grundat ett bolag som 
tillverkade flygplan. I utbyte ska Max Streibl ha låtit sig 
bjudas på resor till Brasilien och Kenya. Mutskandalen 
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ledde till regeringschefens avgång – och blev 
naturligtvis känd som Amigos-affären. 

I CDU är det framför allt ordet ”Spendenaffäre” – 
donationsaffären – som politikerna vill undvika i 
valtider. I slutet av 90-talet avslöjades att partiet under 
lång tid tagit emot hemliga bidrag från företag och 
lobbyister. Pengarna gömdes bland annat på så kallade 
skuggkonton, och i en stiftelse i Schweiz. Skandalen 
fick Angela Merkel att lova att rensa upp i leden och att 
väljas till ny partiordförande i CDU. 

Denna gång är det i stället Gitta Connemann, vice 
gruppledare för unionspartierna, som kliver fram för 
att lova bot och bättring. 

– För oss parlamentsledamöter måste det finnas ett 
före och ett efter munskyddsskandalen, säger hon till 
tidningen Die Welt. 

CDU och CSU har tagit fram en lista med 
förhållningsregler för sina folkvalda, och ett förslag på 
ett tiopunktsprogram för att öka insynen i politiken. 

Nyligen enades den tyska regeringen om att införa ett 
så kallat lobbyregister, där det framgår vilka 
intresseorganisationer och företag politikerna träffar. 
Det är så dags nu, menar kritiker. CDU och CSU har 
länge sagt nej till förslaget om ett skapa ett register. 
Det är viktigt att de folkvalda är fria att träffa vilka de 
vill, och att registrera mötena skulle innebära onödig 
byråkrati, har motståndare mot registret 
argumenterat. 

Anna-Maija Mertens, som är chef för 
antikorruptionsorganisationen Transparency 
International i Tyskland, säger till DN att politiker gör 
sig själva en otjänst när de motarbetar transparens. 

– Större öppenhet skulle förhindra korruption, genom 
att färre politiker kom på idén att försöka utnyttja sin 
maktposition. Motviljan mot öppenhet skadar 
dessutom väljarnas förtroende, och förstärker bilden 
av att politikerna är de däruppe som ser till att de 
själva har det bra, utan att bry sig om att väljarna har 
det dåligt, säger hon. 
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Tysklands parlamentsledamöter har ett grundarvode 
på drygt 100 000 kronor i månaden. Den som klarar 
att ”sätta sitt politiska uppdrag i första rummet” kan 
även arbeta med annat vid sidan av. 

Nikolas Löbel, parlamentsledamoten som tjänade 2,5 
miljoner kronor på munskyddsaffärer, kan alltså ha 
haft rätt att göra det. Det vill säga: så länge han skötte 
affären genom sin privata firma, och inte i egenskap av 
parlamentsledamot. 

Hur företagaren Nikolas Löbel kan skiljas från 
politikern Nikolas Löbel är inte självklart. Fallet, som 
nu utreds av åklagarmyndigheten, är ett exempel på 
hur politikers extrajobb hamnar i en gråzon, där det är 
svårt att avgöra om de utnyttjat kontaktnät, status och 
makt för privat vinstintresse. 

Transparency International i Tyskland har lagt fram 
flera förslag på hur korruption inom politiken kan 
förebyggas. När nya lagar stiftas vill organisationen att 
ett så kallat ”fotavtryck” presenteras – ett register över 
de som fått ge sin syn på lagstiftningen innan den blivit 

verklighet. Man föreslår även att de folkvalda ska 
redovisa alla sidoinkomster – inte enbart de som 
överstiger 10 000 euro om året. 

Sedan munskyddsskandalen blev ett begrepp i 
Tyskland har stödet för CDU/CSU sjunkit drastiskt. I 
mitten av januari hade partierna 37 procent av 
väljarstödet, enligt en mätning från opinionsinstitutet 
Forschungsgruppe Wahlen. När mätningen 
upprepades i slutet av mars fick unionspartierna 28 
procent av rösterna. 

Samtidigt menar flera bedömare att skandalen inte 
bara är ett problem för just dessa partier. Statsvetaren 
Albrecht von Lucke säger till den tyska radiostationen 
Dlf att politikerna inte bara ses som representanter för 
CDU/CSU, utan för alla folkvalda. 

– Detta skadar hela det politiska systemet, ja 
egentligen hela demokratin, säger statsvetaren. 

Trots kritik och misstankar om brott har flera av de 
politiker som är inblandade i munskyddsskandalen 
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kvar politiska uppdrag. Det riskerar att stärka bilden 
av att politiker bryr sig mer om sin privatekonomi än 
om väljarnas förtroende. 

Medan oppositionspolitiker talar om ett ”strukturellt 
problem” inom CDU och CSU gör partiledarna Armin 
Laschet och Markus Söder sitt bästa för att distansera 
sig och sina partier från skandalen. Det försvåras av att 
även Laschet är inblandad i en uppmärksammad 
munskyddsaffär. I början av pandemin ska han ha låtit 
sin son, fotomodellen och influeraren Joe Laschet, ta 
kontakt med en av sina uppdragsgivare – 
modeföretaget Van Laack. Delstaten skrev sedan 
kontrakt med företaget om att upphandla munskydd 
till ett värde av nästan 40 miljoner kronor, enligt 
Rheinische Post. 

Armin Laschets huvudvärk förvärras av att de 1,25 
miljoner munskydd som företaget producerat med 
delstatens logga, men som ännu inte levererats, inte 
längre behövs. Tyskland har nämligen skärpt kraven på 
munskydd – tyg anses inte längre ge tillräckligt bra 
skydd mot smittspridning. 

Nyligen inleddes nya utredningar av partimedlemmar 
som misstänks för inblandning i munskyddsaffärerna. 
Oron är stor inom CDU och CSU för att de ska bli fler. 

Den 26 september, valdagen, närmar sig. 

Lovisa Herold 

lovisa.herold@dn.se 

FAKTA. DET GÄLLER I SVERIGE 

Svenska riksdagsledamöter har ett grundarvode på 69 
900 kronor. 

Liksom tyska parlamentsledamöter får de ha 
sidoinkomster. Dessa redovisas i det ekonomiska 
registret. Här ska det bland annat framgå om 
politikern har aktier i ett visst företag, om denne har en 
anställning vid sidan av politiken eller sitter i några 
styrelser. Det finns ingen gräns för hur mycket 
politikerna får tjäna utöver riksdagsarvodet. 

För ledamöterna gäller även en uppförandekod, som 
bland annat säger att en riksdagsledamot ska sätta 
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allmänhetens intresse före sitt 
eget. ”Ledamotsuppdraget innebär en maktposition 
med tillgång till resurser, nätverk och information. 
Dessa resurser ska brukas endast med tanke på det 
gemensammas bästa”, lyder ett utdrag ur 
beskrivningen. 

Källa: Riksdagen.se 

06 ”Det som visat sig 
under krisen är 
förmågan att ha 
flexibilitet” 
Efter pandemiåret bygger regionen upp sina 
lager för att bättre stå emot en kris. Finans-
regionrådet Irene Svenonius (M) vill ha 
tillbaka beredskapslagren men ger inget 
besked om huruvida regionen behöver fler 
vårdplatser. 

– Det som visat sig är förmågan att skala upp 
vid behov, säger Irene Svenonius.  

Det krävs munskydd för att kliva in på 
vaccinationsmottagningen på Karolinska i Huddinge, 
dit DN kommit för att möta finansregionrådet. 
Sjukhuset har precis ställt om för att vaccinera 
riskpatienter, och hit kommer personer som fått hjärta, 
lungor och benmärg transplanterade. Att dessa 
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patienter nu får vaccin känns mycket meningsfullt, 
säger enhetschefen Anita Nieminen.  

DN får dock inte träffa någon ur patientgruppen på 
grund av infektionskänsligheten.  

– Allra känsligast är de benmärgstransplanterade. Det 
är dem vi skyddar mest, säger Anita Nieminen.  

De infektionskänsliga har fått vänta på vaccination. 
Region Stockholm prioriterade tidigt att vaccinera 
sjukvårdspersonalen som egentligen tillhör fas två. 
Sjukhusen fick även i uppdrag att vaccinera 
riskgrupper, men personal både på sjukhus och i 
kommunala verksamheter vaccinerades först och i stor 
omfattning, som DN:s granskning visat.  

Men det finns inget att anmärka på, enligt Irene 
Svenonius.  

– Folkhälsomyndigheten öppnade för att vaccinera 
sjukvårdspersonal i frontlinjen. Vi har följt 
Folkhälsomyndighetens rekommendation till punkt 

och pricka, säger Irene Svenonius, som försvarar 
beslutet.  

Hur ser du på risken att äldre fått sätta livet till för att 
de fått vänta på vaccin? Äldre löper störst risk att 
drabbas av svår sjukdom och avlida.  

– Vi vaccinerade äldre på särskilt boende väldigt fort. 
Sedan blev inte vaccinleveranserna i januari och 
februari vad vi förväntade oss. Om vi inte har 
sjukvårdspersonal, inom intensivvården och 
ambulanssjukvården så riskerar vi andra människors 
liv och hälsa. Vi gjorde bedömningen att vi verkligen -
behövde vaccinera vår personal för att kunna 
upprätthålla sjukvården, säger hon.  

Tretton månader har gått sedan covid-19-pandemin 
drabbade Stockholmsregionen. Det har varit ett tufft 
år, på alla plan, säger Irene Svenonius. Drygt 4 000 
personer i regionen har avlidit, den stora majoriteten 
över 70 år. Och regionen hamnade efter andra regioner 
i vaccination av de äldre.  
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Regionen har låtit beställa en oberoende utvärdering 
av hanteringen av pandemin av konsultfirman KPMG. 
Den första rapporten beskriver kronologiskt hur 
pandemin rullade in efter att ett första konstaterat 
gjordes den 27 februari. Finansregionrådet säger att 
hon vid jultid hörde talas om ett nytt virus som spreds 
från Kina. 

– Runt trettonhelgen sa någon från hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen att man börjat titta på detta. I 
början av februari gjorde jag ett besök på 
infektionsenheten här i Huddinge. Då hade 
förvaltningen övertygat mig om att det mycket väl 
kunde komma hit.  

I regionens långtidsutredning för sjukvården från 2019 
gjorde bedömningen att risken för en global och 
dramatisk pandemi var liten. Vilken betydelse hade det 
för regionens beredskap?  

– Just den rapporten hade nog inte blivit så spridd. 
Däremot hade vi liksom hela samhället krisberedskap 
för korta intensiva scenarior, inte en så här lång 

utdragen händelse som det här har blivit. Vi hade till 
exempel ett skyddslager i regionen, men i en 
pandemisituation var det absolut otillräckliga lager.  

Regionens lager av förbrukningsmaterial och 
utrustning för sjukvården räckte då i tre veckor – 
under normalförbrukning. I den akuta situationen 
startades egna initiativ till tillverkning av 
skyddsutrustning – visir och förkläden – bland annat 
på Södersjukhuset och på vetenskapsmuseet Tom Tits i 
Södertälje.  

Irene Svenonius lyfter att regionfullmäktige i maj 
beslutade om en större lagerhållning i regionen, för att 
ha en buffert på tre månader. Liknande buffert ska 
finnas för läkemedel.  

– Men i regionen måste vi också bestämma oss för hur 
vi tillsammans med andra regioner kan lösa frågan om 
beredskapslager som vi hjälps åt med. Det naturliga är 
att staten har huvudansvaret, men att regionerna har 
rotation och köper av staten, så att saker inte blir -
gamla.  
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Du vill att beredskapslagren ska byggas upp på nytt?  

– Ja, jag är lite gammaldags och har aldrig förstått 
varför de avskaffades. 

Frågan har utretts, och under torsdagen presenterade 
regeringens utredare förslag om hur sjukvårdens 
beredskap kan stärkas.  

Krisen har även satt fokus på frågan om tillgången på 
intensivvårdsplatser, där Sverige ligger i botten relativt 
befolkning inom EU och OECD. I Stockholm fanns 90 
intensivvårdsplatser till regionens 2,3 miljoner 
invånare, innan pandemin. I nuläget under den tredje 
vågen är 149 intensivvårdsplatser öppna.  

Är 90 intensivvårdsplatser tillräckligt i ett 
normalläge?  

– Vårdens professioner måste avgöra hur många vi 
behöver i normalläge. Men det som också har visat sig 
under krisen är förmågan att ha flexibilitet och skala 
upp vid behov.  

Irene Svenonius belyser snarare förmågan att kunna 
ställa om och få fram nya vårdplatser under en kris 
framför löften om fler vårdplatser i ett normalläge.  

– Jag är enormt imponerad av hur medarbetarna 
kavlade upp ärmarna. Jag är övertygad att om man 
släpper ansvar och befogenheter längst ut i 
organisationen, då händer det saker.  

Samtidigt är sjukvårdssystemet under hård press med 
personal som jobbar 12,5-timmarspass på 
akutsjukhusen. Den 23 mars beslutades att all 
planerad vård som kan vänta ställs in – för tredje 
gången – vilket bygger upp ett berg av uppskjuten 
vård.  

Är det ett hållbart sätt att bedriva sjukvård?  

– Det får vi analysera när vi ser påverkan av 
vaccinationerna. Gör vi bedömningarna att viruset 
kommer att finnas kvar som en säsongsbunden 
sjukdom som vi inte kan undvika, så måste det vara en 
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bas för analys för hur vi utformar hälso- och 
sjukvården och vilken kapacitet vi behöver.  

Det som beskrivs som den största krisen sedan andra 
världskriget har samtidigt resulterat i ett omdiskuterat 
och rekordartat överskott för Stockholmsregionen 
2020 – på 5,8 miljarder kronor. Regionen har en 
budgetomslutning på 108 miljarder och överskottet är 
enkelt uttryckt en effekt av riktade och generella 
statsbidrag som inte har använts.  

– Det hänger ihop med att 2020 var ett extraordinärt 
år, med extraordinära intäkter och att vi inte kunde 
utföra all vård som vi skulle ha utfört.  

Hade regionledningen kunnat disponera överskottet 
annorlunda och använda pengar verksamheten innan 
årets slut?  

– Om vi hade kunnat gasa så för att kunna utföra 
uppskjuten vård under hösten, så hade vi inte haft ett 
lika stort överskott. Men då kom det en andra våg. Och 

att skjuta ut pengarna på kortast möjliga tid i oktober 
vore direkt ansvarslöst.  

Den blågröna majoriteten avser nu att lägga 3,2 
miljarder av överskottet i en så kallad 
resultatutjämningsreserv, som innebär att pengarna 
kan användas för att täcka kommande underskott och 
minskade skatteintäkter. Pengarna ska användas klokt 
till sjukvård och kollektivtrafik, säger Irene Svenonius.  

– Man ska aldrig tänka att pengarna brinner i fickan.  

Anna Gustafsson 

anna.gustafsson@dn.se 

Fakta. Irene Svenonius 
Irene Svenonius är politiker i Moderaterna och 
finansregionråd i Region Stockholm. 

Hon har tidigare arbetat i Stockholms stadshus och 
mellan 2006 och 2014 hade Irene Svenonius posten 
som stadsdirektör. 
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Irene Svenonius tillträdde som finanslandstingsråd 
(kallas nu för finansregionråd) i januari 2017, då hon 
efterträdde Torbjörn Rosdahl (M) på posten. Hon 
riktade snabbt kritik mot landstingets upphandling av 
Nya Karolinska med OPS-avtal, som hon kallade en 
dålig affär för landsting. 

Irene Svenonius är även aktiv i kommunpolititiken i 
Täby. 

Moderaterna har styrt i Region Stockholm (tidigare 
Stockholms läns landsting) sedan 2006. 

Sedan valet 2018 utgörs den politiska majoriteten i 
regionen av Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. 

06 Färre vårdas för 
psykisk ohälsa i 
områden där behovet 
är störst 
Det är fler personer i områden med lägre 
välfärd som upplever att de lider av psykisk 
ohälsa än i områden med högre välfärd. Trots 
det är det färre personer i utsatta områden 
som får hjälp för psykiska problem.  Det visar 
en rapport från Region Stockholms centrum 
för epidemiologi och samhällsmedicin, CES. 

Enligt rapporten som CES publicerade i mars upplever 
fler som är utrikesfödda, och bor i områden med sämre 
socioekonomiska förhållanden, att de lider av psykisk 
ohälsa i Stockholms län. 

Att det finns en ojämlikhet i vårdkonsumtionen är 
enligt rapporten inte nytt, men för första gången görs 
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en jämförelse mellan upplevd psykisk ohälsa, och hur 
många som har fått en diagnos. 

– Vi har sett skillnader mellan olika områden men vi 
har aldrig kunnat jämföra det med ett mått på psykisk 
ohälsa i området, säger Christina Dalman, enhetschef 
för CES. 

Uppgifterna om upplevd psykisk ohälsa kommer från 
enkäter som skickades ut 2018, dels till vuxna i åldern 
18–84 år, dels till ungdomar i nionde klass och andra 
året på gymnasiet. 

Sambandet är som tydligast när det gäller pojkar i 
gymnasiet. Utrikesfödda från områden med sämre 
välfärd, som även upplevde ordningsproblem, uppgav i 
högre grad att de mådde psykiskt dåligt. 

Trots det spelade inte de faktorerna in när det gäller 
hur många som fick en diagnos gällande psykisk 
ohälsa, det var inga större skillnader mellan olika 
bostadsområden. Bland ungdomar var det i stället fler 

från mer välbärgade områden som fick en diagnos 
under 2018. 

Rapporten kartlägger inte hur många som söker vård 
för psykisk ohälsa, men resultatet kan enligt Christina 
Dalman vara en indikator. 

– Jag tror att det handlar om att man i vissa grupper 
inte söker hjälp, säger hon. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 
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06 Smittsäker 
gängrättegång blir en 
utmaning för 
tingsrätten 
Coronapandemin gör genomförandet av den stora 
gängrättegången som inleds i dag, tisdag, till en stor 
utmaning för Södertörns tingsrätt. Att hålla smittan 
borta från rätten har högsta prioritet för att man inte 
ska tvingas avbryta förhandlingarna och börja om från 
början. 

Totalt 30 personer står åtalade i rättegången mot det 
så kallade Vårbynätverket. De är åtalade för 
kidnappning, grova våldsbrott, sprängningar och 
storskalig narkotikahandel. 

Det har införts begränsningar för hur många tilltalade 
som får vara i de salar som ska användas under 
rättegången, och även för hur många journalister och 
andra som får vara på plats. 

Domare och nämndemän ska använda munskydd och 
vissa även visir. De får inte gå ut på restaurang och äta 
lunch, fikarummet har möblerats om och mellan dem i 
rättssalen sitter plastskärmar. Alla på plats kommer att 
erbjudas handsprit och munskydd. 

– Det är för att minimera riskerna för utbrott i rätten 
och i domargruppen, säger rådman Kian Moazzez 
Amraée som är en av två juristdomare i målet. 

TT 
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06 ”Sluta tvinga på 
husägare kommunalt 
vatten och avlopp” 
Bibelns nionde budord lyder: ”Du skall inte ha begär 
till din nästas hus.” Enligt Svenska kyrkan ska det 
tolkas: ”Dela din medmänniskas glädje över att hon 
har fått en bra bostad.” 

Men glädjen håller på att ebba ut hos hundratusentals 
husägare runt om i landet. Många med fast bostad eller 
fritidshus med enskilt avlopp har mött glädjedödare i 
form av kommunala inspektörer av vatten och avlopp 
(VA). 

Dessa kan döma ut fungerande VA-lösningar utan att 
ens undersöka systemets funktionalitet. Fullt 
funktionsdugliga avloppsanläggningar döms ut, trots 
att de ofta är bättre alternativ än det kommunerna 
erbjuder. 

Ändå tvångsansluts många till kommunalt vatten och 
avlopp – ofta via höga vitesbelopp utan rimlig chans 
för fastighetsägarna att överklaga kommunens 
domslut. Hur är detta möjligt? 

I Sverige finns starka bransch- och lobbyorganisationer 
inom VA-området med Svenskt Vatten i spetsen, som 
strävat efter att få en myndighetsliknande status. 

Tillsammans med kommuner, som i många fall inte 
har kunskaper att stå emot VA-industrin, har 600 
000–700 000 fastighetsägare hamnat i ett läge där 
man hotas av tvångsanslutning till det kommunala VA-
nätet. 

Alternativt kräver kommunerna omfattande 
ombyggnationer av avloppen utan att kunna lämna 
adekvata underlag om varför det är nödvändigt. 
Eftersom många har små inkomster eller pensioner 
blir det omöjligt att kunna bo kvar. Många som lever 
på små marginaler tvingas att sälja. 
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Kostnaden för anslutning till kommunala VA-nät 
börjar på mellan 100 000 och 200 000 kronor och 
ligger på upp till en miljon i våra storstadsområden. 
Dessutom aviseras att de väl tilltagna årliga VA-
avgifterna måste fördubblas om inte hela det svenska 
VA-systemet ska braka samman. 

En rad utredningar har undersökt dessa frågor. Bland 
riksdagspartierna börjar långsamt nya fakta att väga 
över till fastighetsägarnas och miljöns favör. I närtid 
ska en ny proposition läggas fram kring dessa frågor. 

Sverige är ett sekulärt samhälle där budorden blivit 
något slitna och luddiga i kanten. Men vi kan ana nya 
budord, som exempelvis hållbar utveckling. 

Detta begrepp innefattar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. Oavsett vilken innebörd av 
begreppet hållbar utveckling vi avser håller kommuner 
och VA-industrin inte måttet. Hur länge ska vi leva 
med denna extremt otidsenliga ordning? 

Ulf Svensson, Stockholm, civilekonom och tidigare 
forskare på Chalmers arkitektur 

06 Livet har påverkats 
av ett år utan 
kroppskontakt 
I mer än ett års tid har en stor andel av 
Sveriges befolkning levt isolerade. Hur 
påverkar det en att inte träffa vänner eller släkt 
på så lång tid? Allan Gut är ledsen över att ha 
missat sitt treåriga barnbarns språkutveckling 
och Ruth Hägerbrand har tröttnat på sina 
promenadstråk i Farsta. 

– Jag har gråtit och svurit och tyckt att 
tillvaron inte är värd att leva, säger Ruth 
Hägerbrand, 87 år. 

Pandemin förändrade livet 

Del 5 

I ett års tid har coronaviruset påverkat våra liv. Hur 
har arbetet, vardagen och fritiden förändrats? I 
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Insidans serie möter vi människor som påverkats på 
olika sätt. Tidigare delar har publicerats 15/3, 16/3, 
17/3 och 23/3. 

Allan Gut är 76 år, pensionerad professor och bor i en 
villa i Uppsala. I vanliga fall brukar han sjunga i kör, gå 
på middagar i ett vetenskapssamfund eller åka ner till 
Stockholm för att besöka Konserthuset och hälsa på 
sonen och den treåriga sonsonen. Nu har Allan Gut, 
som så många andra äldre, ett kraftigt reducerat 
umgänge. På mer än ett år har han inte haft 
kroppskontakt. 

– Jag har levt väldigt isolerad. Jag har inte tagit i en 
människa, eller blivit tagen på av någon, på över ett år. 
Det känns konstigt. Och mitt barnbarn, som är tre och 
ett halvt, har jag knappt träffat sedan februari förra 
året. Sedan dess har han gjort en otrolig 
språkutveckling och den har jag missat helt. Det är 
väldigt tråkigt, säger han. 

Allan Guts tillvaro under pandemin har blivit särskilt 
isolerad eftersom han är relativt nybliven änkeman. 

För fyra år sedan gick frun Karin Johannisson bort. 
Hon var en känd författare och idéhistoriker, även 
medarbetare i DN, och Allan beskriver deras nära 20 
år långa äktenskap som utvecklande och lyckligt. 

– Jag saknar henne jättemycket. Jag undrar till 
exempel vad hon skulle ha tänkt om pandemin. Ibland 
känns det nästan overkligt att hon har levt här med 
mig, säger Allan, som tycker han ofta har varit labil i 
sinnesstämningen under pandemin. 

– Jag kan snabbt bli dyster, men lika snabbt må bra. 
Det hänger säkert ihop med att livet är konstigt, dels 
efter Karins död, dels med min egen hjärthistoria. 

Bara ett år efter att Karin gick bort fick Allan 
tilltagande problem med hjärtat. 

– Jag blev andfådd så fort jag rörde mig och kunde få 
smärtor när jag tänkte på obehagliga saker. När jag 
kom till sjukhuset visade det sig att kranskärlen var 
förkalkade, så jag fick göra en akut operation efter bara 
några dagar. 
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Kanske var det inte ett sammanträffande att 
hjärtproblemen gav sig till känna just då. Allan Gut är 
professor emeritus i matematisk statistik och expert på 
sannolikhetslära: 

– Det finns statistik på att om äldre människor förlorar 
en partner efter ett bra äktenskap så dör den andra 
ganska ofta inom ett år eller blir allvarligt sjuk. Jag 
passar in i statistiken. I efterhand har jag konstaterat 
att jag hade hjärtproblem redan ett år innan Karin dog, 
men som en läkarbekant sa: kroppen är så pass 
intelligent att den undertryckte det medan Karin hade 
värre problem. 

I dag har Allan Gut tre nya kranskärl, en pacemaker 
och en hjärtstartare inopererad under vänster axel. 
Som 70-plussare med en underliggande hjärt-
kärlsjukdom har han varit särskilt försiktig sedan 
covid-19 började sprida sig. 

– Under första delen av pandemin, när man som 70-
plussare avråddes från att besöka mataffärer, hade jag 
älskvärda grannar som handlade småsaker åt mig: ett 

paket jäst så att jag kunde baka bröd, en gurka och en 
liter filmjölk. 

Men redan förra våren lärde han sig snart att handla 
mat på nätet. 

– Sådan verksamhet har organiserats fantastiskt under 
pandemin. På Ica Maxi kan jag köra in på baksidan, 
ringa in och få kassarna utburna i bakluckan. 
Isoleringen och restriktionerna har gjort att de enda 
utgifter jag haft det senaste året är mat. 

Trots isoleringen och saknaden efter Karin upplever 
inte Allan sitt liv som glädjelöst. Dagarna ägnar han åt 
bokskrivande, promenader och presskonferenserna 
med Folkhälsomyndigheten, kvällarna åt böcker eller 
tv. Han bäddar sängen, tvättar, stryker skjortor, bakar, 
pratar i telefon och funderar ut vad han ska laga till -
middag. 

– Hemarbetet fungerar, jag har aldrig varit 
handikappad i hushållsarbetet. Jag tycker det är roligt 
att laga mat och ibland står jag i köket i två timmar. 
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Dessutom är jag nog lite av en social eremit, vilket gör 
den här situationen något lättare för mig än för många 
andra, säger Allan, som ändå verkar gilla att prata och 
skojar om att han är babblig. 

Med en kollega i Tyskland har han regelbunden 
kontakt om olika räkneproblem, som de brukar lösa 
tillsammans. 

– Jag har ett bra liv i och med att jag hela tiden har 
saker på gång. Jag är också lyckligt lottad i den 
meningen att jag känner mig frisk. Jag är ute och går 
varje dag, det har läkarna sagt att man ska göra. 

Också Ruth Hägerbrand, 87 år, är ute och promenerar 
mycket. Men vid det här laget har hon börjat tröttna på 
promenadstråken hemma i Stockholmsförorten Farsta. 

– Det enda jag har att göra är att gå ut och promenera. 
Ibland känns det lite tradigt att ha promenader som 
enda nöje. 

Ruth Hägerbrand bor ensam men har en dotter och en 
svärson i närheten. Hon har mycket kontakt med dem, 

men bara på telefon eller utomhus, eftersom dotterns 
familj är orolig att Ruth ska smittas. 

– De vill inte komma hem till mig, så jag sitter ensam i 
lägenheten. De säger att när vi träffas så får det bli 
utomhus. Det är roligt det också, men jag skulle vilja 
sitta inne och fika och skratta och ha det mysigt. Det är 
det jag saknar, säger Ruth Hägerbrand med eftertryck. 

Ruth förstår att dotterns familj är orolig för att hon ska 
bli smittad. Men ibland tycker hon ändå att det är svårt 
att stå ut med isoleringen. 

– Jag tänker att herregud, vad gör det om jag blir sjuk 
nu när jag är så pass gammal? Jag har haft ett bra och 
roligt liv, och då vill jag inte att det ska sluta på det här 
sättet, med pest och pina. Så det är många tankar som 
fladdrar både fram och tillbaka. 

Före pandemin brukade Ruth gå på Farsta filmklubb 
ett par gånger i månaden. Hon hade också möten med 
en lokal konstförening, som även den har ställt in sina 
aktiviteter. 
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– Man får försöka acceptera situationen som den är, 
men ibland har det känts fruktansvärt tungt. Då har 
jag gråtit och svurit och tyckt att tillvaron inte är värd 
att leva. 

Böcker som Ruth Hägerbrand har köpt under 
pandemin har samlats på hög. Läsron har inte riktigt 
infunnit sig, och i stället har det blivit mer Netflix än 
hon skulle ha önskat. 

– När energin saknas kan det vara svårt att göra så 
mycket annat. Min dotter säger att det gör väl 
ingenting vad jag ser på, att huvudsaken är att jag 
kommer till ro. Men jag gillar inte att sitta och glo på 
något en hel kväll som jag egentligen inte är 
intresserad av, säger hon och skrattar lite åt det hela. 

Samtidigt finns vissa glädjeämnen kvar i tillvaron, 
bland annat Farstas seniorverksamhet Tuben, som 
ordnar öppna träffar med promenader. 

– Vi är ett gäng som är ute och går ett par gånger i 
veckan och pratar och skrattar. Nu i april när man kan 

sitta ute lite mer ska vi börja med qigong och 
frågesport också. Men jag saknar verksamheten som 
fanns på Tuben före pandemin, med aktiviteter som 
sång, gympa och fika med hembakat bröd. Den 
verksamheten har betytt så oerhört mycket för mig. 

Både Ruth Hägerbrand och Allan Gut längtar efter att 
bli vaccinerade. I en insändare i DN skrev Allan Gut 
nyligen att han förvisso är lika frustrerad som alla 
andra över ”krångel, tjafs och förseningar” med 
vaccinationerna, men att han tröstar sig med att det i 
vanliga fall tar fem–tio år att få fram ett vaccin. Vad 
spelar det då för roll med en eller två månaders 
fördröjning, frågade han sig. 

Samtidigt erkänner han att han inte riktigt förmår att 
leva som han lär. 

– Jag kan känna mig irriterad och oroad över att 
vaccineringen drar ut på tiden. Kanske är det därför jag 
vaknar alldeles för tidigt morgonen sedan en tid 
tillbaka. I vanliga fall önskar jag aldrig att tiden ska gå, 
men nu börjar jag nästan göra det. 
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Vad ser du fram emot att göra när du har blivit 
vaccinerad? 

– Jag drömmer om att göra åtminstone en resa i 
Sverige. Kanske åka upp och vandra några dagar i 
Jämtland eller Härjedalen. Jag kommer träffa min son 
och hans familj, men även Karins söner och deras 
familjer. Och så vill jag åka till Småland och hälsa på 
Karins bror och hans fru i några dagar, säger Allan 
Gut. 

Ruth Hägerbrand ska snart få sin andra spruta. 

– Jag fick min första spruta för tre veckor sedan och 
var så glad. Nu hoppas jag att jag snart ska få min 
andra. Samtidigt kommer jag inte känna mig lugn 
förrän min dotter och hennes man får sina sprutor. 
Min dotter är lärare på en skola där det har kommit in 
covidsmitta, så det känns inte så bra. 

Vad vill du göra när du har fått din andra 
spruta? 

– Då ska jag gå ner till Farsta centrum och gå in affärer 
som jag inte har varit i på ett år. Titta på glas och 
porslin, som jag egentligen inte behöver. Bara strosa 
runt där nere, ta en fika och titta på folk. Njuta av att 
inte behöva se mig omkring ifall jag har någon 
människa för nära. 

Sverker Lenas 

sverker.lenas@dn.se 

FAKTA. ALLAN GUT 

Ålder: 76 år. 

Bor: Villa i Uppsala. 

Familj: Son med sambo och deras 3,5-åring i 
Stockholm. 

Tidigare yrke: Professor i matematisk statistik vid 
Uppsala universitet. Författare till flera populär-
vetenskapliga böcker, senast ”100 procent finns inte”. 

Intressen: Körsång, musik, räkneproblem. 
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Pandemiunderhållning: Mycket litteratur: ”Jag har 
bland annat läst ”Herrarna satte oss hit” av Elin Anna 
Labba två gånger. Den är fantastisk. Nu läser jag 
”Stöld” av Ann-Helén Læstadius som också är väldigt -
gripande och intressant på många vis.” 

FAKTA. RUTH HÄGERBRAND 

Ålder: 87 år. 

Bor: Lägenhet i Farsta. 

Familj: Dotter, svärson och två vuxna barnbarn. 

Tidigare yrke: Arbetat med redovisning på olika 
företag, senast på Telia. 

Intressen: Film, konst och litteratur. 

Pandemiunderhållning: Mycket tv-serier, bland annat 
Netflix-serien ”Kara Para”. ”Den är intressant och 
rolig. Skådespelarna är jättebra, har vackra och stiliga 
kläder och sedan händer det så mycket: penningtvätt 
och mord och lite sånt.” 

06 Forskare: Postcovid 
kan leda till allvarliga 
följdsjukdomar 
Kunskapsluckan kring personer som får 
långvariga symtom – postcovid – efter att ha 
smittats med coronaviruset är stor. 
Men forskning tyder på att det kan leda till 
högre risk för att få allvarliga följdsjukdomar 
och dödsfall.  
Hittills har drygt 813 000 personer i Sverige bekräftats 
smittade av det nya coronaviruset sars-cov 2 under 
pandemin, som började för drygt ett år sedan. I 
världen är antalet smittade drygt 130 miljoner.  
De flesta får lindriga symtom och blir återställda efter 
några dagar eller ett par veckor, men för vissa kan det 
ta betydligt längre tid innan de känner sig friska igen. 
Tillståndet har av Socialstyrelsen fått benämningen 
”postinfektiöst tillstånd efter covid-19” (postcovid). 
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Symtomen är bland annat extrem trötthet, andfåddhet, 
kronisk hosta, halsont, återkommande huvudvärk, 
temperaturstegring, förlust av lukt, muskel- och 
ledvärk, diarré och sömnstörning.  
Varför sjukdomen drabbar så olika och varför symtom 
kan hålla i sig så länge hos vissa personer saknas det 
tillräcklig kunskap om, vilket försvårar möjligheten till 
rätt behandling. 
– Normalt kommer man på benen igen efter några 
veckor. Men här blir man inte bättre och det påverkar 
den enskilda individen jättemycket, säger Elsa Biteus, 
distriktsläkare på Gnesta vårdcentral i Region 
Sörmland. 
Hon ska delta i ett svenskt forskningsprojekt som vill 
studera hur olika kroppsorgan påverkas hos postcovid-
patienter. Enligt Elsa Biteus uppskattar man att 10–13 
procent får långvariga symtom som ibland kan hålla i 
sig flera månader efter insjuknandet i covid-19.  
Hon säger också att man i tidigare internationella 
studier har sett att lungskador, kvarvarande 
viruspartiklar och ett aktiverat immunförsvar funnits 

kvar en lång tid efter sjukdom med covid-19, men om 
det finns en eventuell koppling till postcovid är okänt.   
För att öka kunskapen har regeringen anslagit 50 
miljoner kronor för forskning om långvariga symptom 
efter covid-19 som Vetenskapsrådet har fått i uppdrag 
att finansiera. Elsa Biteus hoppas att deras forskning 
ska få del av pengarna, som fördelas senare i vår. 
– Vi ska försöka komma framåt för att förstå vad som 
händer de här personerna: varför de är fortsatt sjuka 
och om det är genetiska orsaker som gör att man 
drabbas.  
– All den här typen av forskning ligger i startgroparna 
och vi behöver verkligen forska för vi har inte svaren i 
dag, säger Elsa Biteus. 
Forskning tyder på att personer med postcovid även 
kan ha lättare för att drabbas av följdsjukdomar som i 
vissa fall kan leda till döden. 
En studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga 
tidskriften BMJ (tidigare British Medical Journal) har 
undersökt patienter som sjukhusvårdats för covid-19 
och följt dem över tid samt jämfört med en 
kontrollgrupp i befolkningen.  

732



Resultatet visar att personer som har vårdats på 
sjukhus för covid-19 löper högre risk att få allvarliga 
följdsjukdomar och bli återinlagda efter utskrivning 
eller avlida jämfört med normalbefolkningen. Av de 47 
780 patienter med covid-19 som ingick i studien togs 
29 procent in på sjukhus igen, och 12 procent avled 
inom 140 dagar.  
Forskarna har inte specifikt undersökt vilka sjukdomar 
de insjuknade eller dog i. Men man såg att patienterna 
i högre grad hade olika slags organpåverkan, särskilt i 
lungor och hjärt-kärl, jämfört med kontrollgruppen. 
Forskarna såg också att de under 70 år och etniska 
minoritetsgrupper hade störst risk att drabbas av 
långvariga symtom. 
– Studien är viktig för den visar att den här 
patientgruppen behöver följas över tid med ett 
standardiserat vårdförlopp på ett sätt som inte finns i 
vården. I dag är det upp till varje vårdcentral att göra 
en rehabiliteringsplan, säger Elsa Biteus. 
Elsa Biteus menar att det är viktigt att också studera 
hemmavårdade för att kunna upptäcka eventuell 
organpåverkan och initiera en tidig rehabilitering. 

– Vi vet inte om de med långdragna symtom kan 
jämföras med de som vårdats på sjukhus. En del har 
milda symtom, men långvariga. Vi vet inte vad som 
händer med dem men studier har i vissa fall visat på 
organpåverkan. 
För vissa patienter finns ett tydligt före och efter 
covidinsjuknandet, de har gått från ett aktivt liv till att 
bli helt orkeslösa.  
– Det blir en helt annan tillvaro som man måste 
acceptera. En del har varit sjuka i upp till åtta 
månader, även barn drabbas och det är ett stort 
lidande för både individen och hela samhället. Det är 
klart man känner för dem och vill hjälpa dem, säger 
Elsa Biteus.  
Katarina Lagerwall 
katarina.lagerwall@dn.se 
FAKTA. POSTCOVID 
Postcovid, som tidigare kallades långtidscovid, är en 
kortform av ”postinfektiöst tillstånd efter covid-19”. 
Enligt Socialstyrelsen innebär det att patienten inte 
längre är sjuk i covid-19 men har antingen kvarvarande 
symtom eller nya symtom som har uppkommit senare. 
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Det kan vara extrem trötthet, andnöd, huvudvärk, 
hosta med mera. 
Omkring 10–13 procent av alla som har smittats med 
sars-cov 2, drygt 130 miljoner människor i världen, 
beräknas ha drabbats av postcovid. 
Enligt studier är de flesta som insjuknat kvinnor (78,9 
procent) och i åldersgruppen 40–49 år (33,7 procent). 
Det drabbar även tidigare friska och de med 
föregående mild covid-19 har setts insjukna, samt 
barn. 
Många organ, som lungor, hjärta, blodkärl, lever, 
njurar och centrala nervsystemet har visat sig vara 
påverkade. 
Källa: Socialstyrelsen, distriktsläkare 
Elsa Biteus 

07 Centraleuropa var 
en oas i pandemin – nu 
är det dess epicentrum 
Nedstängningar och masktvång har inte hjälpt 
mot viruset. Avsaknaden av tillit försvårar 
smittskydd och vaccinering. 

För snart ett år sedan skrevs jag ut från S:t Görans 
sjukhus ”frisk nog att komma hem” efter att ha vårdats 
där en vecka för corona. ”Planering och uppföljning: 
Ingen planerad, vid behov.” 

Det har inte behövts. 

Första hälften av mitt coronaår fanns jag i Sverige, den 
andra i Österrike och nu i Kroatien. Medan folk i 
Sverige på äldreboenden dog som flugor var Central-
europa nästan oberört, döds- och infektionstalen 
försumbara. Man levde i en fredad oas. Viruset hade 
ännu inte nått hit och genast hade man radikalt stängt 
ner, mest för att rädda en illa utrustad och bemannad 
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sjukvård som inte skulle haft en chans mot viruset. Till 
en början mycket framgångsrikt. I Prag firades mitt i 
högsommaren segern över pandemin på Karlsbron 
officiellt med tusentals gäster vid långbord. 

En katastrofal felbedömning: redan under hösten steg 
dödstalen dramatiskt och land efter land i Central-
europa drabbades. I dag är i stort sett alla i kapp och 
långt förbi Sverige i denna makabra tävlan; Tjeckien, 
Ungern, Bosnien och Montenegro har de högsta 
dödstalen per capita i hela världen. På mindre än ett 
halvår har Central- och Östeuropa gått från oas till den 
globala pandemins epicentrum och ännu är inte 
kulmen nådd. De jämfört med Sverige radikala 
åtgärderna har inte haft någon påvisbar verkan: varken 
stängda gränser, maskplikt, drakoniska bötesstraff 
eller radikal nedstängning av samhället har hjälpt”. 
Och efter varje försiktig öppning har det stängts igen. 

Hur hamnade man där? Visst, orsakerna är flera, men 
viktigast är kanske ändå förhållandet mellan makt och 
samhälle. I denna del av Europa – Schweiz undantaget 
– betraktas makten med största misstro. Under 

historien har här regerats mer mot än med samhället, 
per ukas och dekret som uppfattas som riktade mot 
medborgarna som därför måste ignorera eller slingra 
sig ur dem. Påstår makten något, utgår man från 
motsatsen. Förtroendet för dem som har makten 
saknas; när Viktor Orbán i tv demonstrativt låter sig 
vaccineras med det i EU ännu inte godkända ryska 
vaccinet Sputnik V är ungrarna övertygade om att 
sprutan innehåller harmlösa vitaminer eller något 
”riktigt” vaccin från väst. I Serbien vaccineras redan 
kinesiskt, men svårigheterna tycks stora att bli av med 
det. Dessutom är samhället i öst atomiserat, 
solidariteten ringa. ”Varför skulle jag vaccinera mig? 
Låt de andra göra det i mitt ställe. Sedan får vi se.” 

Och maktens förordningar är komplicerade, 
svårtolkade och nästan alltid försedda med någon 
gummiparagraf som i praktiken upphäver dem. Den i 
Wien obligatoriska (i livsmedelsbutiken) 
skyddsmasken förvarar jag tillknycklad i fickan, ibland 
glömmer jag den hemma. Den kvinnliga polis jag 
frågar om hur ofta hon ingriper mot folk som bryter 
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mot bestämmelserna betraktar mig förvånat: ”hur 
skulle vi kunna göra det när vi inte ens själva begriper 
vad som gäller?” I Zagreb begravs borgmästaren Milan 
Bandic och tusentals sörjande, många utan masker, 
deltar trots församlingsförbud; på plats föregår landets 
premiärminister med dåligt exempel. Vilken polis 
skulle därefter kunna bötfälla någon stackars vanlig 
kroat som struntar i coronabestämmelser? 

I kontrast till Sverige var krishanteringen här redan 
från första början en politisk angelägenhet. Sebastian 
Kurz i Wien och Viktor Orbán i Budapest bort till 
Aleksandar Vucic i Serbien lyssnar nog på 
vetenskapen, men bestämmer själva och uppfattar 
viruset och dess vidare konsekvenser som en politisk, 
inte medicinsk fråga. Och alla som inte är med oss är 
emot oss: Orbán utnyttjar viruset medvetet till att 
befästa sitt auktoritära grepp om Ungern. Också saklig 
kritik avfärdas, oppositionen anklagas för att ha ställt 
sig ”på dödens sida” medan EU är i händerna på 
Bryssels byråkrati. 

Men denna enväldiga politik kan komma att vändas 
mot honom nu när dödstalen dramatiskt stiger. Efter 
Tjeckien är Ungern hårdast drabbat i världen (222 
dödsfall per 100 000 invånare mot Sveriges 133 och 
nästan fem gånger fler på iva med en befolkning 
obetydligt mindre än vår). Den ungerska 
coronahanteringen befinner sig i djup kris. Kan Orbán 
överleva den politiskt? 

Allt satsas nu på vaccinering. Bara Storbritannien har i 
Europa vaccinerat fler, Ungern är främst på 
kontinenten – men med ryskt och snart kinesiskt 
vaccin, ännu ej tillåtna i Europa. Hur tillförlitliga är 
de? Och kommer vaccin att levereras? Ungrarnas 
traditionella fördomar mot både Ryssland och Kina 
väcker tvivel om hur många som till sist kommer att 
låta sig vaccineras. Häromdagen hotade Orbán med att 
”omdirigera” den ungerska sjukvårdspersonal som 
dagligen pendlar till sina jobb i Österrike om den akut 
skulle behövas i hemlandet. 

Som om staten ägde sina medborgare. 
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Här i Istrien ska jag få min första vaccindos denna 
lördag. Det låter egentligen för bra för att vara sant: 
Kroatien ligger i den europeiska vaccinbotten, har till 
och med i dagarna fått en extratilldelning av EU. Att 
jag som utlänning ens kan komma i fråga är 
uppseendeväckande i ett land där ofta förbindelser, 
ibland mutor, reglerar förhållandet mellan makt och 
medborgare. Ingen – förutom de försvinnande få som 
verkligen vet – kommer att tro att det i mitt fall gått 
rätt till. 

Inte i denna del av Europa. 

Richard Swartz är journalist och fristående kolumnist 
i Dagens Nyheter. 

Richard Swartz 

richard.swartz@chello.at 

07 Smittspridningen 
ökar i takt med 
minskad uthållighet 
Smittspridningen i Sverige fortsätter att öka. 
För åttonde veckan i rad och trots 
återkommande uppmaningar om att hålla på 
restriktionerna.  

Det finns flera anledningar till utvecklingen, 
menar Karin Tegmark Wisell, avdelningschef 
på Folkhälsomyndigheten.  

Det totala antalet fall per vecka är nu i stort uppe på 
samma nivåer som under höstens våg. 
Smittspridningen ökade åter under förra veckan, detta 
trots att påskledigheten troligen minskade 
inrapporteringen av positiva provsvar.  

I flera regioner har smittspridningen stigit kraftigt 
under flera veckor. I Region Stockholm ligger antalet 
bekräftade fall över rikssnittet och i Sörmland har 
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ökningen skett med utökad kraft under de senaste tre 
veckorna. I Örebro rapporterades fler bekräftade fall 
under vecka 13 än någonsin tidigare. I Uppsala kallar 
hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler trycket på 
sjukvården för ”extremt”. Region Dalarna har beslutat 
att aktivera krisavtal inom intensivvården på Falu 
lasarett, för att kunna säkra bemanningen. Patienter 
har den senaste tiden behövt transporteras till andra 
regioner.  

Covidpatienter utgör nu 60 procent av alla 
inneliggande på intensivvårdsavdelning nationellt – 
den högsta andelen sedan i januari 2021. 

– Det krävs nu en stor uthållighet. Vi såg i diagrammen 
hur allvarlig situationen är i landet, sade Karin 
Tegmark Wisell på tisdagen.  

Hon tror att det finns flera anledningar till att 
smittspridningen fortsätter öka, trots återkommande 
varningar om att utvecklingen under lång tid gått åt fel 
håll. Att den betydligt smittsammare brittiska 

virusvarianten står för 90 procent av sjukdomsfallen i 
många regioner lyfter hon som en viktig faktor.  

– Det har vi hanterat med att förändra en hel del av 
riktlinjerna när det gäller smittspårningen, säger 
Tegmark Wisell och fortsätter:  

– Sedan ser vi i länsstyrelsernas rapporter att, även om 
det finns en god följsamhet hos många 
verksamhetsansvariga så upplever man en trötthet och 
minskad uthållighet allmänt i befolkningen. 

Folkhälsomyndigheten ser tecken på att befolkningen i 
allmänhet arbetar hemma i lägre utsträckning och att 
man, som en följd av detta, befinner sig mer i 
stadskärnor.  

Vaccinen mot covid-19 fortsätter att rullas ut. Bland 
personer över 80 år börjar vi få en god 
vaccinationstäckning i Sverige, bland 70-åringarna har 
drygt 30 procent fått en dos och knappt var tionde är 
fullvaccinerad. 

738



Mycket av den situation som nu råder hade gått att 
förhindra om leveranserna till Sverige inte hade 
försenats, menar Karin Tegmark Wisell.  

– Vi vet att vaccinen räddar liv så det är klart att det 
hade gjort en skillnad om vi fått vaccinen tidigare, och 
särskilt till de äldre. För att rädda liv och också för att 
rädda sjukvården och för möjligheten att utföra vård 
som nu ställs in, säger hon. 

Erfarenheterna från förra vårens smittspridning väger 
tungt när Folkhälsomyndigheten bedömer och 
hanterar den nuvarande smittspridningen. Det är långt 
kvar innan vi kan räkna med att klimatet hjälper till att 
stoppa viruset, tror Karin Tegmark Wisell.  

– Vi såg då att vi fick en avmattning på 
smittspridningen först när vi kom en bra bit in i maj 
och det var först i juni som vi gick ned i lägre tal. Det 
visar att bara för att vi får ett lite mildare väder ute så 
kommer det i sig inte kunna bromsa smittspridningen, 
säger hon och fortsätter:  

– I princip alla i samhället är sårbara för den här 
sjukdomen, så var rädd om dig själv men också dina 
anhöriga och vänner och se till att inte sprida 
sjukdomen vidare.   

Amanda Dahl 

amanda.dahl@dn.se 
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Fakta. Nio av tio vill 
vaccinera sig 
69 procent av svenskarna vill helt säkert vaccinera sig 
mot covid-19 och ytterligare 22 procent kommer 
troligen göra det, visar en färsk undersökning från 
Folkhälsomyndigheten. Totalt 3 500 personer fick 
enkäten och en stor majoritet svarade. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
TT 

07 Ytterligare sju 
miljarder satsas på 
vård och vaccin 
Regeringen tillför ytterligare sju miljarder 
kronor till vården. Pengarna ska främst 
användas till covidvård, uppskjuten vård och 
vaccin. 

– Vi vet att coronautbrottet har inneburit en hög 
belastning på vården. Nu agerar vi återigen för att 
stötta vården. Vi tillför ekonomiska resurser för att 
förstärka vaccination och smittskyddsarbetet, säger 
finansminister Magdalena Andersson (S).  

Två miljarder ska gå till regionerna för både covid-19-
vården och den vård som skjutits upp under 
pandemin. Detta är utöver de fyra miljarder som lades 
till i senaste budgetpropositionen. 

De ekonomiska stöden till enskilda ska förlängas till 
den 30 juni för att personer i riskgrupp ska få 

740



möjlighet att stanna hemma i förebyggande syfte. 
Förlängningen kommer att gälla så länge 
vaccinationsmålet inte är uppnått, enligt biträdande 
finansminister Åsa Lindhagen (MP). 

Förlängningarna gäller ersättningen för karensavdrag, 
kompensation till arbetsgivare för sjuklönekostnader 
och slopat krav på läkarintyg under de första 14 
dagarna.  

Därtill förlängs ersättningarna till vissa riskgrupper 
samt deras anhöriga, den tillfälliga föräldrapenningen 
när skolor eller förskolor pandemistänger och 
undantagen från prövning mot normalt förekommande 
arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller 
rehabilitering till och med den 31 december 2021. 

I takt med att fler och större leveranser av vaccin 
kommer in kommer regeringen att avsätta pengar för 
kostnaderna. En miljard kronor ska satsas för 
ytterligare vaccinköp och 700 miljoner ska ges till 
kommunerna för vaccinationsarbetet. 1,65 miljarder 
kronor ska också tillskjutas för testning och 
smittspårning. 

Katarina Lagerwall 

katarina.lagerwall@dn.se 

Ossi Carp ossi.carp@dn.se 

07 Ny studie: 
Dödligheten steg under 
andra vågen 
En ny kartläggning visar att dödligheten bland 
sjukhusintagna covidpatienter sjönk redan 
under första vågen, men ökade på nytt när den 
andra vågen slog till. Forskarna har inget klart 
svar på varför, men huvudhypotesen är att 
vården inte klarade trycket.  

– Det är oroande. Dödligheten riskerar att bli 
lika hög under den tredje vågen, säger KI-
professorn Anders Sönnerborg. 

I en nationell studie, gjord av forskare vid Karolinska 
Institutet och Linköpings universitet i samarbete med 
Socialstyrelsen, har man granskat hur stor andel som 
dog av samtliga 32 452 covidpatienter som vårdades på 
svenska sjukhus mellan den 1 mars och 31 december. 
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Forskarna konstaterar att dödligheten gradvis 
minskade under den första vågen våren 2020, för att 
sedan öka igen i andra vågen på hösten. I mars–maj 
avled 24,7 procent av de intagna, därefter sjönk 
dödligheten till 10,4 i juli–september och i oktober–
december hade siffran stigit till 19,9 procent.  

Den gradvis minskade dödligheten under första vågen 
bedöms vara kopplad till en rad faktorer som bättre 
bedömningar av patienternas tillstånd, förbättrade 
behandlingsmetoder, lägre tryck på sjukvården samt 
att viruset möjligen blev mindre aggressivt. Men 
forskarna har fortfarande ingen förklaring till varför 
dödligheten ökade under andra vågen. 
Behandlingsrekommendationerna hade inte förändrats 
och de nya virusvarianterna – som bedöms vara mer 
smittsamma och eventuellt mer aggressiva – förekom 
bara begränsat i Sverige vid den här tidpunkten.  

– Huvudhypotesen till varför dödligheten sjönk fram 
till oktober var att sjukvården hade lärt sig om 
sjukdomen. Det hade tillkommit behandlingar och 
läkemedel som blodproppsbehandling, kortison och 

andningshjälp. Därför var det nedslående att den här 
trenden inte fortsatte in i andra vågen, säger Thomas 
Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen och en av 
författarna bakom studien.  

En teori är att den ökade dödligheten berodde på ett 
ökat patienttryck. Den sammanföll med en ökad 
smittspridning och fler sjukhusinläggningar. 

– Det har ett pris när vården blir mer belastad, säger 
Thomas Lindén. 

En annan teori är att gruppen som lades in på sjukhus 
hade förändrats, till exempel såg man att både 
samsjukligheten och medianåldern var högre. Men 
även när forskarna statistiskt korrigerade för de här 
parametrarna var dödligheten högre. Forskarna 
spekulerar ändå i om patienterna var skörare på något 
sätt, trots att de inte har kunnat fånga upp det i 
dataunderlaget.  

Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar 
vid Karolinska institutet och medlem i styrgruppen för 
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covidforskning vid infektionskliniken, tycker att de 
stora svängningarna i dödlighet är oroande. 

– Om det är så att sjukvården inte riktigt orkar med är 
det ytterligare ett argument för att verkligen försöka se 
till så att människor inte blir smittade, att de följer 
rekommendationerna. Precis som 
Folkhälsomyndigheten säger måste man pressa ned 
smittotalen så att sjukhusen orkar med.  

Han tycker att det här är särskilt viktigt med tanke på 
att de nya virusvarianterna vinner mark.  

– Nu har det gått ett år sedan pandemin startade. Det 
känns inte bra att det svänger så här mycket i 
dödlighet, det visar att vi inte riktigt kan hantera 
situationen när många blir infekterade. Vi är i starten 
av den tredje vågen och dödligheten riskerar att bli lika 
hög som under den första och andra. Förhoppningsvis 
kan en effektiv vaccination motverka en ny ökning. 

Studien ”Second wave mortality among patients 
hospitalised for COVID-19 in Sweden: a nationwide 

observational cohort study” har ännu inte genomgått 
så kallad peer review, det vill säga granskats av 
andra forskare.  

Marit Sundberg 

marit.sundberg@dn.se 
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07 Regeringen vill 
förlänga pandemilagen 
till 2022 
Regeringen vill förlänga pandemilagen till och med 
januari nästa år. Lagen trädde i kraft den 10 januari 
och gäller till sista september. Den omfattar butiker, 
köpcentrum, restauranger, gym, teatrar, bio, 
idrottsanläggningar och andra offentliga tillställningar 
eller allmänna sammankomster. Även den tillfälliga 
lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
föreslås bli förlängd. 

Att regeringen föreslår en förlängning av lagarna 
innebär dock inte att den redan nu bedömer att 
nuvarande restriktioner behövs även i höst .TT 

07 Stockholm testar ny 
stödmodell för barn 
som bevittnat våld 
Barn som bevittnar våld ska fångas upp tidigt. 
Det är syftet med ett pilotprojekt i Stockholm, 
som bygger på samverkan mellan socialjour 
och polis.  

– Så länge ett barn inte är målsägare själv så 
hamnar det mellan stolarna, säger Linda 
Törngren, projektledare inom polisen.  

Pilotprojektet är en del av Initiativ Gryning, 
stockholmspolisens satsning på särskilt utsatta 
brottsoffer. Modellen, som har tagits fram i 
Island och därmed kallas för Islandsprojektet, 
handlar om att barn som bevittnar våld eller 
utsätts för våld i familjen, snabbare ska 
erbjudas stöd.  
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– Det kan vara skyddat boende, eller så kan 
socialtjänsten följa med barn och målsägare till 
sjukvården eller koppla ihop med barn- och 
ungdomspsykiatrin, säger Linda Törngren, 
projektledare för Islandsprojektet inom 
polisen i Stockholm.  

Hon berättar att det, som systemet fungerar i 
dag, kan dröja länge innan barn som bevittnat 
våld fångas upp av socialtjänsten. 

– Det kan ta dagar, veckor eller månader – om 
det sker alls.  

Barn som bevittnar våld anses inte vara 
målsägare. Detta kan det bli ändring på om 
regeringen får igenom en ny lag som föreslås 
träda i kraft den första juli i år. Den gör det 
straffbart att utsätta barn för att bevittna brott. 
Detta säger Linda Törngren skulle göra stor 
skillnad för barnens möjligheter att få stöd och 
hjälp. Med hjälp av Islandsprojektet ska de 
fångas upp även innan lagen börjar gälla.  

I projektmodellen ska polisen kontakta 
socialtjänsten, antingen när de är på väg ut på 
ett ärende eller när de är på plats. 
Socialtjänsten i sin tur gör en bakgrundskoll på 
familjen och kommer sedan ut direkt till 
platsen.  

– De pratar med målsägare och pratar med 
barn. Det gör även polisen så klart, men detta 
blir ett annat perspektiv. Det blir mer 
omvårdnad, som inte polisen har tid att göra, 
säger Linda Törngren. 

Socialborgarråd Jan Jönsson (L) har länge 
förespråkat mer samverkan mellan polis och 
socialtjänst.  

– Min förhoppning är att socialtjänsten ska 
kunna vara med även i andra sammanhang. 
Ofta är polisen de enda som är på plats när det 
gäller socialt utsatta människor, säger han. 
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Hur många barn som berörs av projektet är 
svårt att veta. Det finns ingen statistik på hur 
många barn som tvingats bevittna våld. 
Däremot finns det siffror på hur många barn 
som tillsammans med sin vårdnadshavare 
skrivits in på skyddat boende. 2019 
registrerades 360 barn som medföljande i 
Stockholms kommun, enligt Jan Jönsson. 

– Sedan rör det sig säkert om många fler – alla 
som det blir ingripanden kring placeras inte på 
skyddat boende, säger han. 

Han berättar att socialtjänsten har fått en viss 
resursförstärkning för att kunna genomföra 
projektet, men tror inte att det kommer att 
innebära några större förändringar för deras 
arbetssätt.  

– Vi hoppas att det innebär att socialtjänsten 
kan göra en bättre prioritering av ärenden. 
Men det är en av de saker vi vill undersöka i 

pilotprojektet, vilken påverkan det får för både 
socialtjänsten och stadsdelarna. 

Projektet inleddes den 1 april och har redan 
hunnit praktiseras på ett mindre antal 
ärenden. Under projektets första år är det i 
Farsta och Skärholmens stadsförvaltningar 
som modellen ska användas. 

– Målsättningen är att detta ska bli så bra att 
det ska utökas till ett större geografiskt område 
efter att pilottiden är slut, säger Linda 
Törngen.  

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 
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07 Livet måste inte 
alltid vara på max – det 
är normalt att må 
dåligt 
Följer du ordspråket ”När livet ger dig citroner 
– gör lemonad”? 

Då är det kanske dags att tänka om, att skippa 
sockret och låta livet vara lite surt ibland. 

– Det finns en utbredd och bekymmersam 
uppfattning om att det är onormalt att må 
dåligt, säger författaren och leg psykologen Åsa 
Kruse. 

Livet ska maximeras, vi ska sträva efter det 
perfekta och vi ska ständigt utvecklas och sikta 
mot nya höga mål. 

Känner du igen dig i de tankebanorna är du 
långt ifrån ensam. 

– Det är väldigt vanligt att tänka så, det märker 
jag bland mina patienter, säger Åsa Kruse. 

Hon tror att orsaken är den tid som vi lever i. 
Vår standard har höjts avsevärt under de 
senaste hundra åren och det känns självklart 
att fortsätta att pressa den ribban uppåt. 
Därtill kommer greppet som sociala medier 
har kopplat om oss. Vi matas med 
retuscherade eller tillrättalagda bilder av 
andras liv och jämför oss med något som inte 
existerar. 

Leg psykologen, och filosofen, Ida Hallgren blir 
fundersam när hon möter personer som säger 
att de är bra på att njuta, ett uttalande i vilket 
hon anar något som skaver: 

– Det är tecken på lyckomaximeringsidealet, 
vilket jag framför allt märker bland yngre 
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patienter. Vi ska producera lycka och 
välbefinnande, självklart med ett leende på 
läpparna. Vi ska ha ett arbete där allt känns 
bra och när vi kommer hem ska vi fortsätta att 
producera hälsa och lycka. 

Ida Hallgren tycker att samhällets gamla plikt-
ideal har smält samman med dagens lyckokrav. 
Det har blivit en minskad insikt om att våra 
dagar kan gå i både moll och dur. 

– Alla har inte en förståelse för att livet går upp 
och ner, säger Åsa Kruse. Om det inte går bra 
och man blir ledsen, nedstämd, deprimerad 
eller får ångest så upplevs det som något fel 
som ska bort, snabbt. 

Hon avser inte stor sorg, det är ett annat 
kapitel, utan främst den motvind som 
emellanåt blåser in i vardagen. Det kan 
exempelvis vara att det känns tufft efter ett 
verbalt bråk med en kollega, att karriären 

knakar eller att parrelationen tar mer än den 
ger. 

En vanlig reaktion är att bli rädd för negativa 
känslor eftersom ”livet inte ska vara och 
kännas på det här viset” 

– Den beror på att man inte vet hur man ska ta 
hand om den här sortens känslor, vilket jag 
mest möter bland mina yngre patienter. När de 
saknar verktyg för de här inslagen i livet inser 
de inte att det här är känslor som ofta går över 
av sig själva. 

Enligt Åsa Kruse är detta ett slags 
verklighetsglapp, vilket också är titeln på 
hennes kommande bok. Fokus i 
”Verklighetsglappet” ligger på att hantera krav 
och förväntningar och ibland även acceptera 
motståndet som livet bjuder på. Den som lär 
sig detta gör en dubbel vinst. Dels blir den 
motgång som tornat upp sig troligen mindre 
energikrävande och dels har verktygslådan 
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inför nästa motgång (ja, det kommer fler) blivit 
bättre utrustad. 

Åsa Kruse talar om en realitetsanpassning. Det 
låter kanske som att förorda en smått bister 
inställning till livet, men det är inte vad hennes 
budskap går ut på. Drömmar och strävan är 
självklara ingredienser i hennes recept, men 
rådet är att ta reda på hur realistiska dessa är 
och vad de bygger på, dina eller andras 
förväntningar? 

Den söndertjatade aforismen ”Sikta mot 
stjärnorna” kan väcka mål som leder till 
besvikelse. I sin bok tar Åsa Kruse upp ett 
exempel. Föräldrarna till en liten pojke 
uppmuntrade hans bygge av en raket. När han 
frågade om de trodde att den skulle kunna 
flyga svarade de ja. Pojken fortsatte med sitt 
bygge. När den stora dagen kom och det var 
dags för uppskjutning blev den en dubbel 
antiklimax för pojken. Raketen stod kvar på 

marken, och pojken insåg att detta var något 
som föräldrarna hade förutsett hela tiden. 

– De här föräldrarna ville sitt barns bästa, men 
han kände sig i stället lurad och besviken. Det 
är lätt att tro att man boostar sitt barn om man 
säger att allt ska bli bra, men vi behöver lära 
dem att allt i livet inte går som man vill och de 
mår bra av att lära sig att det inte är så farligt. 
Vi ska bejaka deras drömmar, men inte 
understödja alla luftslott, säger Åsa Kruse. 

Hon tror att det kan vara den första 
generationen av curlade barn som nu söker 
psykologhjälp. De har fostrats till en 
inställning om att livet ska vara lätt och kul och 
att allt som avviker från det måste rättas till. 
De är dock inte ensamma om att ha den 
inställningen, den finns även hos andra 
patienter. 

Åsa Kruse beskriver flera problem med den 
synen på livet. Ett av dem är en lite naiv tro om 
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att uppfyllda mål är beständiga. Kicken eller 
euforin som det bristande målsnöret kan ge är 
dock momentan, den kommer förr eller senare 
att följas av en gråmulen måndag. 

– Om vi utgår från att vi ska må bra och vara 
lyckliga och att allt annat ska rättas till får vi 
inte verktyg att hantera livet som det faktiskt 
är. Ett mer accepterande förhållningssätt kan 
vara svårt i början, men är faktiskt det verktyg 
som vi har mest glädje av när situationer inte 
går att förändra. Det kan också vara starten på 
en förändringsprocess som gör att vi utvecklas. 

Livet kan bjuda på besvikelser på många 
områden. Relationer gnisslar, sliter eller 
upphör. Jobb och utbildningar går inte som 
planerat. Inkomsten begränsar och gör att 
önskningar om boendet eller andra bitar i 
tillvaron aldrig uppfylls. 

– Det är normalt att må dåligt ibland, men ju 
mer vi försöker kontrollera de negativa 

känslorna desto mer kommer de att påverka 
oss, säger Åsa Kruse 

Ida Hallgren talar om en ”meningsbrist-
epidemi”: 

– Det blir ett slit när vi måste gå från 
välbefinnande till välbefinnande, samtidigt 
som vi inte ser den djupare meningen med våra 
liv. Om vi vet varför vi lever, om vi har ett 
djupare mål med livet så är det lättare att ta en 
dag när det känns tungt. 

Sådana tankar gör att vi kan ta steg som inte 
går i takt med konsumtionssamhällets premiss 
om produktion av kortsiktig egenlycka, 
resonerar Ida Hallgren. 

Åsa Kruse hänvisar till forskning som visar på 
positiva konsekvenser av att rikta sitt fokus 
utåt, mot andra, i stället för att ständigt jaga 
bekräftelse och påfylllning av självkänslan. Det 
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ökar chansen att få en mer stabil självkänsla, 
som inte är prestationsbaserad. 

Att släppa vissa mål kan ibland vara en 
befrielse och handlar inte om att uppgivet 
resignera, understryker Åsa Kruse. I stället 
kan acceptans handla om att göra ett val som 
leder fram till ett nytt mål eller en annan väg. 

Det kan vara svårt att omdefiniera sina 
drömmar, både inför sig själv och omvärlden, 
men det finns en belöning, enligt Åsa Kruse: 

– När man slutligen inser och accepterar att så 
här blev det och så får det vara kommer det 
smärtsamma, pinsamma, skuldtyngda och 
sorgliga att försvinna gradvis. 

Annika Carlsson 

annika.carlsson@dn.se 

TIPS. FRÅGOR OM DINA MÅL I LIVET 

Vilka mål och förväntningar har du, är de 
rimliga och kommer de från dig eller 
omgivningen? Här är frågor som du kan ställa 
dig själv för att reda ut om dina mål kanske 
borde omprövas: 

Vad har du för krav och förväntningar på olika 
områden i livet? 

Utgå gärna från 

Vad jag borde. 

Vad jag måste. 

Vad jag vill vara. 

Hur jag vill bete mig. 

Vad jag vill uppnå. 

Ställ sedan frågorna 

Vilka krav, mål och förväntningar känns som 
att de tillför mening i mitt liv? 
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Vilka är svåra att uppfylla? 

Vilka kommer från mig själv? 

Vilka upplever jag att de kommer från andra? 

Är det ett rimligt krav/förväntning som jag vill 
ställa upp på eller lägga på mig själv? 

Varför vill jag göra det? 

Källa: Åsa Kruse 

07 Ledare: Sverige 
måste hjälpa u-länder 
– för vår egen skull 
När biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) 
förklarade att Sverige bör skänka vaccindoser till andra 
länder så fort riskgrupperna är vaccinerade, svarade 
Jimmie Åkesson (SD) att det vore ett svek att 
”prioritera bort svenskar i sin iver att rädda resten av 
världen”. Spontant är det sannolikt många som håller 
med. Men det är fel tänkt. 
För frågan är inte om Sverige ska avstå vaccin. Frågan 
är om EU ska hjälpa utvecklingsländer att vaccinera 
sina befolkningar, om Sverige i så fall ska vara en del 
av det och om vi ska arbeta för att öka tempot. 
På det är svaret: Ja. Inte för att rädda resten av världen 
medan svenskar får stå tillbaka, utan för att vårt öde är 
sammanflätat med alla andras. Så länge smittspridning 
pågår någonstans kommer viruset fortsätta att mutera. 
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Ju längre tid viruset får cirkulera, desto större blir 
alltså risken att det dyker upp en variant som vaccinen 
inte rår på. Då kommer den nya mutationen omgående 
att spridas. Inte bara i närområdet, utan från den ena 
kontinenten till den andra. 
Det är bland annat därför vaccinsamordnare Richard 
Bergström beskriver en situation där Europa får 
tillgång till vaccin, medan övriga lämnas utanför, som 
sin ”värsta mardröm” och han understryker att vi 
snabbt måste ”komma i gång med att dela med oss av 
det enorma överskott som EU har”. Professor Björn 
Olsen menar att vi gör oss själva ”en björntjänst om vi 
inte hjälper övriga”. Carl Bildt, som är särskilt WHO-
sändebud, förklarar att ”det är mycket viktigt att länder 
inser att man måste ta ett bredare perspektiv”, 
eftersom ingen är säker förrän alla är säkra. Och WHO 
uppmanar rikare länder att skänka vaccin när 
riskgrupperna är klara, med syfte att äldre i fattigare 
länder ska vaccineras. 
Uppmaningen betyder inte att Sverige bör tacka nej till 
de beställda doserna så fort riskgrupperna är 
skyddade. Däremot ska man ta med i beräkningen att i 

ett scenario där riskgrupperna är vaccinerade, viruset 
muterar på ett sätt som vaccinet inte skyddar emot, 
och den nya varianten sprids till Europa – då befinner 
sig riskgrupperna återigen i rikszonen för att smittas, 
insjukna och dö. 
Därför har Sverige och EU ett stort egenintresse i att 
slå ner pandemin överallt och det jobbet måste 
accelerera snarast. Det håller inte att vänta till slutet av 
sommaren, när Sverige enligt planen ska vara i hamn, 
och det är helt rätt att jobba mot målet på flera sätt. 
Ett är att Sverige har undertecknat en FN-resolution 
om vikten av global tillgång till coronavaccin. Ett annat 
är att vi har ökat bidraget till vaccinsamarbetet Covax, 
genom vilket rika länder finansierar fattigas inköp. Ett 
tredje är att trycka på för att EU-länder ska skänka 
bort doser, vilket innebär att en del EU-medborgare – 
däribland svenskar – som inte är i riskgrupp kan få 
vänta aningen längre på sin tur. 
Sist men inte minst måste Sverige ligga på i Bryssel för 
att EU ska göra allt som är möjligt för att öka 
vaccinproduktionen. Just nu är trots allt den 
begränsade tillgången det största problemet, vilket 

753



visar varför det inte finns någon motsättning mellan 
åtgärder som gynnar oss själva och andra. 
Att inte göra vårt yttersta för att bekämpa 
smittspridningen i övriga delar av världen vore 
tvärtom att svika äldre i Sverige. Nya mutationer, 
resistenta mot vaccinerna, kan tvinga dem till 
ytterligare tid i isolering. 
DN 7/4 2021 

08 Rekordmånga sålda 
bostäder 
Priserna på bostadsmarknaden slår rekord. 
Under årets första kvartal såldes dessutom fler 
bostäder än någonsin tidigare, visar en ny 
sammanställning från Svensk mäklarstatistik. 
– Många passar på att sälja när prisläget är så 
högt, säger Hans Flink, försäljningschef. 
Bostadspriserna fortsätter att ticka uppåt. 
Under mars månad ökade priserna med 2 
procent på både villor och bostadsrätter, vilket 
betyder att priserna når en ny rekordnivå. 
I centrala Stockholm såldes bostadsrätterna 
för i snitt 102 527 kronor per kvadratmeter i 
mars. På 12 månader har priserna på 
bostadsrätter ökat med 8 procent i hela riket. 
– Det känns som att vi säger att det är nya 
rekord hela tiden, men så är det ju. Det som 
sticker ut med mars är att vi har en märkbart 
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större omsättning på bostäder, vi blev faktiskt 
själva lite förvånade, säger Hans Flink. 
I mars såldes 30 procent fler bostadsrätter än 
året före och 15 procent fler villor. Under hela 
första kvartalet har antalet sålda bostäder satt 
ett nytt rekord, visar sammanställningen från 
Svensk mäklarstatistik. 
Pandemin har ökat efterfrågan på villor, där 
ett litet utbud pressat upp priserna med 17 
procent på bara ett år. I Stockholm och Malmö 
har ökningen varit ännu större – 19 respektive 
20 procent. 
Samtidigt flaggar flera mäklarbyråer för 
baksidan med prisutvecklingen. Låga räntor 
och få villor till salu kan pressa upp priserna 
till nivåer som kanske inte är långsiktigt 
hållbara, skriver Länsförsäkringars 
fastighetsförmedling i en kommentar. Att 
prisutvecklingen inte står i proportion med 
löneökningarna kan också försvåra för många 
framöver, pekar Fredrik Kullman, vd för 
Bjurfors Stockholm på. 

– Vi börjar hamna på prisnivåer som gör att 
fler har svårt att köpa, eftersom man behöver 
ha en viss inkomst för att få ta lån i den 
storleken. Det borde på sikt göra att 
prisökningen dämpas, säger han. 
Flera mäklarbyråer rapporterar om att många 
bostäder säljs redan före utannonsering. Det 
gäller framför allt villor och större 
bostadsrätter.  
– Det är väldigt vanligt att man lägger ett bud 
på en bostad som inte ens är till salu för att 
man hört ryktesvägen att den ska komma ut 
eller sett på en mäklarfirmas hemsida att det 
är en bostad som är på väg att bli till salu, säger 
Kullman. 
Lovisa Ternby 
lovisa.ternby@dn.se 
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08 Ledare: Mer 
kunskap krävs för att 
hjälpa dem med 
postcovid 
Sju nya miljarder till vården blir det i vårbudgeten, 
meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) 
vid en pressträff i tisdags. En del av pengarna ska gå 
till vaccineringen och att beta av vårdskulden. Till det 
senare kommer sannolikt ytterligare stora resurser att 
behöva läggas de närmaste åren. 

För även om vårdens personal har uträttat stordåd 
under året som gått och jobbat längre och intensivare 
skift än någonsin, så har det framtida behovet bara 
växt. 

Det handlar naturligtvis om alla be-handlingar som 
behövt skjutas upp. Den planerade vården som fått 
anstå varje gång en ny smittvåg svept in, för att frigöra 

resurser till covid-enheterna. Höftleder och knän som 
skulle ha fixats till. 

Men också om de sjukdomar som upptäcks i ett senare 
skede än vad som skulle ha varit fallet utan pandemin. 
Cancer-screeningarna minskade 2020. Sjukdomen 
blev dock knappast mindre vanlig. Den upptäcks bara 
senare – när förutsättningarna att behandla den är 
sämre, och det krävs mer resurser för att göra det. 

Till denna vårdskuld kan läggas den behandling och 
den rehabilitering som en del av de som varit sjuka i 
covid kommer att behöva. 

Hittills har över 6 000 personer behandlats på iva. Det 
handlar om svårt sjuka personer som genomgår en 
påfrestande behandling. Ytterligare flera tusen har 
vårdats inom slutenvården. Återhämtningen blir i 
många fall lång. Studier visar att de som varit svårt 
sjuka i covid löper större risk för framtida sjukdom. 

Dessutom finns det en stor grupp som helt enkelt inte 
blivit friska efter genomgången covidinfektion. Det 
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handlar i många fall om yngre människor, ofta i god 
form, ofta kvinnor. De har inte blivit svårt sjuka i första 
läget, men symtomen dröjer sig kvar, och förvärras i en 
del fall. Tillståndet benämndes tidigare 
”långtidscovid”, Socialstyrelsen kallar det nu för 
”postcovid”, för att betona att det handlar om symtom 
som kvarstår efter att infektionen läkt ut. 

Kunskaperna om den här gruppen och deras tillstånd 
är fortfarande små. Vi vet inte hur stor andel av de 
covidsjuka som drabbas eller hur stort antalet är i 
Sverige. Inte heller hur långvarigt tillståndet kan vara, 
eller hur det bäst behandlas. 

Att kunskapen är bristfällig är på sätt och vis naturligt: 
viruset är nytt, inte ens de med riktigt långvariga 
symtom har haft dem mer än ett år. Men Sverige var 
också senfärdigt med att ta tillståndet på allvar. SBU 
(Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering) levererade en kunskapsöversikt i 
december. Först på den här sidan årsskiftet 
producerade Socialstyrelsen ordentliga stöddokument 
till vården. Så sent som i januari fanns endast två 

specialistmottagningar i hela Sverige. Då fanns det 
redan en i varje region i Danmark och 69 stycken i 
Storbritannien. 

Det kommer att krävas ett ordentligt ryck från det 
offentliga Sverige för att öka kunskaperna om 
postcovid. Och därigenom ge dem som lever med 
långvariga symtom den hjälp de behöver för att bli 
friska. Givet hur många som varit sjuka i covid är 
risken stor att det handlar om ett stort antal personer. 

Det handlar naturligtvis i första hand om att 
människor har rätt till vård när de är sjuka. Men det 
finns också ett samhällsintresse i att människor inte 
fastnar i långa sjukskrivningar och att vårdskulden inte 
tillåts bli större än vad den måste bli. 

DN 8/4 2021 
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08 Skattepengar ska 
inte gå till nonsens om 
mobbning 
Noll tolerans mot mobbning är den perfekta 
affärsidén: Målgruppen är alla, för alla ogillar ju 
mobbning. Och det är en så behjärtansvärd fråga, 
dessutom. Kommuner, kommunala bolag och privata 
företag köper sponsorpaket i tusental, ofta mot det 
muntliga löftet att organisationen kommer att driva 
kampanj lokalt i skolorna.  

Det är bara det att inget sådant någonsin blir av. 40 
miljoner har Noll tolerans mot mobbning dragit in de 
senaste fem åren, utan att ha stort mer att visa upp än 
en (1) 15 minuter lång föreläsning om nättrakasserier 
samt tre amatörmässiga kortfilmer på Youtube – den 
senaste kom för över tre år sedan. Likväl fortsätter 
organisationen att kränga sponsorpaket. 

Eller organisation och organisation, förresten. När 
”Kaliber” (Sveriges Radio P1 5/4) granskar Noll 
tolerans mot mobbning närmare visar det sig att 
intäkterna går till ett aktiebolag, som ägs av 
telemarketingbolaget Svenska affärskoncept. Det 
startades i sin tur efter att ”Uppdrag Granskning” år 
2010 avslöjat att Noll tolerans mot mobbning haft ett 
samarbete med Hem och skola, men att 80 procent av 
intäkterna i själva verket gått rätt i fickan på ägarna till 
bolaget Pol Media. Ur Pol Media sprang så Svenska 
affärskoncept. 

Men det är fortfarande samma bidragsentreprenörer 
det handlar om. Och strategin är sig lik: att ringa runt 
och sälja sponsorpaket för diverse behjärtansvärda 
ändamål. 

Förutom Noll tolerans mot mobbning handlar det även 
om flera verkliga ideella organisationer. Särskilt 
givande tycks det ha varit att be om spons i samband 
med medialt uppmärksammade mordfall, såsom Lisa 
Holm och Wilma Andersson. Organisationer som 
deltagit i eftersökandet när de försvann har fått en 
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garanti om en viss summa pengar, medan överskottet 
gått till Svenska affärskoncept. Och detta har varit 
lukrativt: Svenska affärskoncept har omsatt 750 
miljoner kronor de senaste åren. 

Vd:n, Niklas Falk, vill inte kommentera saken. Men det 
vill jag: Att företag slösat pengar på rent nonsens är 
tragiskt nog – men när kommuner och kommunala 
bolag gör det? Det är skattemedel de går in med. Då 
duger det inte att en röst i telefon har sagt saker 
som låter bra. De borde snarast fatta ett policybeslut 
om att sluta stötta okänd välgörenhet, och hädanefter 
grundligt undersöka alla utfästelser samt se till att det 
finns ett 90-konto, det vill säga en garanti för att minst 
75 procent av intäkterna går direkt till faktisk 
verksamhet.  

Det är illa som det är att det finns personer som inte 
tvekar att sko sig på andras olycka – de ska åtminstone 
inte sponsras med medborgarnas pengar. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 

08 Covid ökar risk för 
mentala problem 
Ångest, stroke och demens drabbar patienter som haft 
covid-19 i högre utsträckning än de som haft influensa, 
visar en studie presenterad i The Lancet Psychiatry. 

Var tredje covidpatient i studien hade fått en 
psykiatrisk diagnos inom sex månader efter 
infektionen. Ju svårare sjukdom, desto högre är risken, 
men forskarna tror inte att mentala problem drabbar 
var tredje covidsjuk. De som undersöktes var i hög 
grad patienter drabbade av svårare sjukdom. 

TT 
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08 EMA: Möjlig 
koppling mellan vaccin 
och blodrubbningar 
Ett allvarligt tillstånd av koagulationsrubbnig 
ska listas som en mycket ovanlig biverkan på 
Astra Zenecas vaccin, beslutar EU:s 
läkemedelsmyndighet EMA. Nyttan med 
vaccinet överstiger fortsatt riskerna, enligt 
myndigheten. 

– Risken att dö av covid-19 är betydligt större 
än risken för att dö av den här biverkan, säger 
EMA:s chef Emer Cooke på en pressträff. 

EU:s läkemedelsmyndighet EMA säger att den har 
hittat en möjlig koppling mellan Astra Zenecas vaccin 
och den misstänkta biverkan. Fram till den 22 mars 
har EMA granskat omkring 86 fall av 
koagulationsrubbningen. 18 av dessa har avlidit. De 
drabbade har fått många mindre blodproppar, ofta i 

hjärnan, låga nivåer av blodplättar och ibland inre 
blödningar. 

EMA ger inga restriktioner för hur vaccinet ska 
användas och bedömer fortsatt att nyttan med vaccinet 
överstiger riskerna.  

– Vår säkerhetskommitté har bekräftat att nyttan med 
Astra Zenecas vaccin i stort överväger riskerna, sade 
EMA:s chef Emer Cooke på en pressträff på onsdagen. 

Koagulationsrubbningen ska listas som en mycket 
ovanlig biverkan på vaccinet. EMA:s 
säkerhetskommitté PRAC har listat ett antal symtom 
som vårdspersonal och de som vaccineras ska vara 
uppmärksamma på: Andningssvårigheter, 
bröstsmärtor, svullnad i benen och små blödningar 
under huden. 

– Det här är inte oväntat. Vi rullar ut vaccinet i väldigt 
stor skala och vi kommer att se att olika händelser 
inträffar. Vissa av dem är av slump och vissa av dem 
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kan möjligen vara en effekt av vaccinet, säger PRAC:s 
ordförande Sabine Strauss. 

Kvinnor under 60 år är överrepresenterade bland de 
som drabbats. Men underlaget är inte tillräckligt för att 
dra några slutsatser om riskfaktorer som ålder och 
kön, förklarar Sabine Strauss. Bland annat har fler 
kvinnor vaccinerats generellt i EU. 

P-piller eller graviditet, som båda ökar risken för 
blodproppar, bidrar inte till ökad risk att drabbas av 
biverkan, enligt PRAC. 

– Vår bedömning är att det är ett helt annat tillstånd 
och att ätande av p-piller eller graviditet inte är en 
riskfaktor, säger Sabine Strauss. 

I Sverige används Astra Zenecas vaccin endast för 
personer över 65 år. Folkhälsomyndigheten ska nu se 
över EMA:s senaste slutsatser och göra en ny 
bedömning om hur vaccinet ska användas i Sverige. 

Två fall av den misstänkta biverkan har bekräftats i 
Sverige. Ett rör en kvinna i 30-årsåldern och det andra 

en 60-årig kvinna. En av dem har dött. Händelserna 
inträffade innan Folkhälsomyndigheten återupptog 
vaccineringen för 65-plussare. 

Statsepidemiolog Anders Tegnell sade i slutet på mars 
till DN att Folkhälsomyndigheten kan komma att 
sänka åldersgränsen för vaccinet till 55 år. 

Många EU-länder har beslutat om liknande lösningar 
som i Sverige och ger Astra Zenecas vaccin främst till 
äldre. Några länder, som Danmark och Norge, har 
fortsatt ett fullständigt stopp för vaccinet. 

Amanda Dahl 

amanda.dahl@dn.se 

FAKTA. 45 NYA DÖDSFALL MED COVID-19 

Ytterligare 45 dödsfall med bekräftad covid-19 har 
rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. 
Därmed har nu 13 578 smittade personer avlidit i 
Sverige. 
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Sammantaget har 841 807 personer i Sverige 
bekräftats smittade med covid-19. 

Så här långt har totalt 1 815 281 vaccindoser getts i 
landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till 
det nationella vaccinationsregistret. 

1 274 352 personer har fått minst en dos, vilket 
motsvarar 15,6 procent av den vuxna befolkningen. 
540 929 personer har fått två doser, vilket motsvarar 
6,6 procent. TT 

08 ”Svårt dra 
slutsatser om vilka som 
drabbas” 
Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström 
konstaterar att den europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA:s besked styrker 
att de möjliga biverkningarna är ovanliga: 

– Det är samtidigt svårt att dra några slutsatser 
om vilka som drabbas, säger han. 

Richard Bergström konstaterar att det nästan enbart är 
personer under 65 år som har fått vaccinet. Dessutom 
är det främst äldrevårdspersonal och hälso- och 
sjukvårdspersonal – det är unga och det är kvinnor. 

– Riskerna med covid-19 är betydligt större än att ta 
vaccinet. Att få svår sjukdom och att dö överskrider 
risken att ta vaccinet i alla åldersgrupper. 
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Hur tror du att allmänhetens tilltro till Astra Zeneca-
vaccinet påverkas av det som hänt? 

– Jag tror att viljan i befolkningen är stor att ta 
vaccinet. Men det går inte att förneka att tilltron 
påverkas, säger Richard Bergström. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

08 
Vaccinationskliniker 
har över 6 000 lediga 
tider 
Det finns gott om lediga tider för vaccinering 
mot covid-19 i Stockholm, över 6 000 bara 
denna vecka. 

Samtidigt finns det oklarheter om hur de 
berörda grupperna får information om att det 
går att boka tid på särskilda vaccinations-
kliniker. 

Förra veckan började Region Stockholm med 
vaccination för de som är 75 år eller äldre. Från och 
med vecka 13 och ett antal veckor framåt skickas brev 
ut till de som nu har möjlighet att vaccinera sig. 

Under påskhelgen fanns flera lediga tider på 
vaccinationskliniker för dessa åldergrupper, främst för 
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att beslutet att återuppta användandet av Astra 
Zenecas vaccin ledde till ett överskott av doser. 

Magnus Thyberg, vaccinsamordnare för Region 
Stockholm, kan inte svara på hur många av de lediga 
tiderna som bokades under påsken, men uppger att 
uppmärksamheten fått effekt. 

– Efter den diskussion och den uppmärksamhet som 
varit, har det bokats på löpande under alla dagarna. 

Enligt Magnus Thyberg råder ett bra 
vaccinationstempo i Stockholm just nu. 

– Vi ser också aviseringar om att vi får lite ökade 
vaccinleveranser av andra vaccin, så läget under april 
är lite bättre än vad det har varit tidigare, oavsett lagret 
med Astra Zenecas vaccin. Vi fick ett litet försteg 
genom att vi kunde använda det här lagret. 

Det har rapporterats om att människor tycker att det är 
rörigt att boka tid för vaccin. Vad är det första man ska 
göra om man är 75 år och i den grupp som nu ska 
vaccineras? 

– Basen för den gruppen är ju fortfarande 
husläkarmottagningarna. Det brev man får hem 
beskriver hur man kan vaccinera sig, genom att 
kontakta sin vårdcentral, alternativt boka en tid på 
vaccinationsmottagningarna, säger Magnus Thyberg. 

När det dyker upp lediga tider på vårdcentralerna, var 
kommer den huvudsakliga informationen? 

– Om man går via 1177 kan man nå bokningssystemet 
där alla tider läggs upp löpande. Det finns lediga tider 
längre fram i veckan, så det finns möjlighet att hitta 
lediga tider som passar. 

För att se lediga tider på sin vårdcentral genom 1177 
krävs bank-id eller annan typ av e-legitimation. För att 
boka tid på en av vaccinationsmottagningarna används 
Region Stockholms app Alltid öppet, där mobilt bank-
id krävs för att logga in. 

Hur gör de som inte har bank-id eftersom det krävs för 
att boka tid på vaccinmottagningarna? 
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– De som inte har tekniska möjligheter eller kunskaper 
för att boka tid på vaccinationsmottagningarna kan 
ringa sin vårdcentral för att boka tid för vaccination 
där. 

Har du någon kommentar till de som upplever att det 
har varit svårt att få information om lediga tider? 

– Det har varit viktigt för oss att skapa den här 
kompletterade kapaciteten nu när vi har haft möjlighet 
till det. Eftersom det är en annan struktur på de här 
mottagningarna så har vi behövt ha ett boknings-
system för att inte få trängsel och risk för smitta där. 
Jag kan ha förståelse för det, men för oss har det varit 
viktigt att vi ska vaccinera så många som möjligt, på så 
kort tid som möjligt. Då är det här ett sätt att kunna 
möjliggöra det. 

Om man inte vill ta en viss typ av vaccin, kommer man 
att kunna få ett annat vaccin senare? 

– Vi har inte gjort några bedömningar om hur det är 
senare, vi vet ju om, och det är viktigt att vi informerar 

om, den nytta som är med vaccinet. Det här är ju 
personer som är i riskgrupp för allvarlig sjukdom. Men 
de risker som finns och är beskrivna behöver man som 
individ ta ställning till. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 

FAKTA. SÅ GÖR DU FÖR ATT BOKA 

Via appen Alltid öppet 

Här kan man boka tid på de fyra 
vaccinationsklinikerna (Täby, Stockholmsmässan i 
Älvsjö, Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska 
sjukhuset). Appen kräver inloggning med bank-id. 

På 1177 vårdguiden 

Här läggs lediga tider på vårdcentralerna upp löpande. 
Även här krävs e-legitimation för att logga in. 

Kontakta din vårdcentral 

Ring din vårdcentral eller kontakta dem digitalt till 
exempel via en app om de erbjuder en sådan. 

Källa: Region Stockholm 
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08 Hon lyckas inte 
boka tid till sin 77-åriga 
man 
Susan Martins man är 77 år, lider av 
alzheimers och har ännu inte blivit vaccinerad. 

Samtidigt finns det mer än 6 000 lediga 
vaccinationstider på de stora mottagningarna 
denna vecka. Men dessa går bara att boka med 
hjälp av bank-id – något maken saknar. 

– Jag är förbannad och frustrerad, säger Susan 
Martin.  

Susan Martin själv är 68 år, hon vet att det inte är 
hennes tur än. Men hon har desperat försökt ordna en 
vaccinationstid för sin make, som är 77 år gammal, och 
lider av flera sjukdomar, bland annat alzheimers. 

När hon läste om att det finns över 1 000 lediga tider 
på Stockholmsmässan i Älvsjö väcktes hoppet, men det 
slocknade snabbt igen. 

– Jag fick ringa till 1177 tre gånger innan jag till slut 
fick svaret att man behöver ett bank-id för att boka tid 
på Stockholmsmässan, och det har inte min make. När 
jag ringde vår vårdcentral för att försöka boka tid där 
fick jag höra att de inte har vaccin. Det är moment 22, 
säger Susan Martin. 

Paret är listat på Alby vårdcentral. Verksamhetschefen 
Ann Carlswärd säger till DN att de ringer och bokar in 
patienter allteftersom vårdcentralen får vaccin.  

Vårdcentralen gör inga beställningar själva utan blir 
tilldelade doser.  

– Vi har fått tilldelning den här veckan men inget förra 
veckan, säger hon, och hänvisar frågor till regionens 
vaccinationssamordnare Magnus Thyberg. 

”De äldre har prioriterat annat i påsk” var 
vaccinationssamordnaren Magnus Thybergs förklaring 
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i helgen, till överflödet av lediga vaccinationstider. 
Något som fått väckt starka reaktioner från PRO:s 
ordförande i Stockholms län, Curre Hansson.  

– Det enda detta handlar om är att Region Stockholm 
har gjort en jätteinformationsmiss, säger han. 

Curre Hansson tillägger att inte ens han som följer 
vaccinationsarbetet kände till möjligheten att 
vaccinera sig på Stockholmsmässan. 

Även Susan Martin menar att informationen inte nått 
ut. 

– Vi kände inte ens till att man kunde vaccinera sig där 
innan tidningarna skrev om lediga tider. Och för min 
man är tiderna omöjliga att boka.  

På onsdagen meddelade regionen att det finns drygt 6 
000 lediga tider under vecka 14, alltså fram till och 
med den 11 april. 

Marijana Dragic 

marijana.dragic@dn.se 

08 Villapriserna har 
ökat med 20 procent i 
elva kommuner 
Villapriserna på Lidingö har ökat mest i 
Stockholms län under det senaste året – med 
27,2 procent. 

– Det är helt otroligt. Men det är ett begränsat 
utbud på villamarknaden och efterfrågan är 
hög. Vi ser också tydliga kopplingar till 
pandemin, säger Johan Sandberg, 
fastighetsmäklare på Länsförsäkringar i 
Stockholm. 

Det senaste året har priserna på bostadsrätter i 
Stockholms län stigit med 7 procent, medan 
villapriserna stigit med 19 procent. I riket som helhet 
är motsvarande siffror en uppgång på 8 procent för 
bostadsrättspriserna och en ökning med 17 procent för 
villapriserna. 
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– Pandemin och distansarbetet gör att människor 
prioriterar sitt boende, när efterfrågan är så hög som 
den har varit det senaste året går prisökningen väldigt 
fort, säger Johan Sandberg.  

De kommuner där priserna har ökat mest på ett år är 
Lidingö, Nacka och Huddinge. Den lägsta prisökningen 
finns i Södertälje, Sigtuna och Botkyrka. 

Det dyraste kvadratmeterpriset för villor finns också på 
Lidingö med 90 561 kronor – vilket motsvarar 11,8 
miljoner kronor för ett hus på 130 kvadrat. Näst dyrast 
är Danderyd med 88 550 kronor per kvadratmeter följt 
av Nacka med 70 022 kronor. De lägsta 
kvadratmeterpriserna har Norrtälje med 32 668 
kronor, Nynäshamn 35 896 och Upplands-Bro 36 585 
kronor. 

– Den som är på jakt efter villa bör nu ta i beaktande 
att låga räntor och få hus till salu kan pressa upp 
priserna till nivåer som inte alltid är långsiktigt 
hållbara. Det är därför viktigt att planera för hur den 
egna boendeekonomin kan påverkas av återinförda 

amorteringskrav, stigande räntor eller förändrade 
arbetsförhållanden, säger Marcus Svanberg, vd på 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Ska man köpa nytt just nu? 

– Det kan vara oroligt att köpa på en sådan här 
marknad, men om man redan äger sitt boende köper 
man ju och säljer på samma marknad, säger Johan 
Sandberg. 

Fritidshuspriserna i Stockholms län har också stigit 
rejält, med 18 procent på årsbasis, att jämföra med 13 
procents ökning i landet. 

– Den långsamma vaccinationstakten gör att allt fler 
svenskar ställer in sig på att tillbringa även denna 
sommar inom landets gränser. Det kommer att pressa 
upp priserna på fritidshus ytterligare, säger Marcus 
Svanberg. 

Det är för tidigt att dra för stora paralleller med 
pandemin, menar Johan Sandberg. 
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– Men många fritidshusområden ställs om till 
permanentboende, distansarbetet innebär att man kan 
utnyttja sitt fritidshus i större utsträckning och kanske 
ser en möjlighet att uppgradera det, säger han. 

För bostadsrätter har priserna på årsbasis ökat mest i 
Salem, Upplands-Bro och Vallentuna. Bara i en 
kommun, Österåker, har priserna minskat något det 
senaste året. Den lägsta ökningstakten finns annars i 
Sundbyberg och Ekerö. 

Det högsta kvadratmeterpriset för bostadsrätter finns i 
Stockholm med 80 979 kronor – vilket motsvarar drygt 
6 miljoner kronor för en bostad på 75 kvadrat – sedan 
följer Danderyd 63 062 kronor och Lidingö 61 304 
kronor. Lägsta kvadratmeterpriserna har Nynäshamn, 
28 366 kronor, Norrtälje 28 867 och Sigtuna 28 939 
kronor. 

Om man trots den höga prisnivån vill skaffa en ny 
bostad, var i länet är det förmånligast att leta? 

– Priserna stiger ju närmare stan man kommer. En 
tydlig trend vi ser är att människor flyttar utanför stan, 
förlänger sin restid med en eller två timmar och får 
mycket mer för pengarna, säger Johan Sandberg. 

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

FAKTA. SÅ HAR PRISERNA ÄNDRATS DET SENASTE ÅRET 

Bostadsrätter Villor 

Botkyrka 6,1 12,0 

Danderyd 4,6 20,0 

Ekerö 1,5 24,8 

Haninge 6,4 13,2 

Huddinge 10,6 24,1 

Järfälla 5,1 18,2 

Lidingö 8,7 27,2 
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Nacka 10,4 26,3 

Norrtälje 4,1 21,1 

Nykvarn * * 

Nynäshamn 5,9 16,3 

Salem 14,5 19,2 

Sigtuna 7,3 10,8 

Sollentuna 8,9 17,7 

Solna 5,8 * 

Stockholm 7,7 16,2 

Sundbyberg 1,4 * 

Södertälje 8,6 9,2 

Tyresö 6,8 17,7 

Täby 10,1 21,5 

Upplands Väsby 3,5 21,1 

Upplands-Bro 14,2 12,3 

Vallentuna 11,1 21,1 

Vaxholm 10,1 * 

Värmdö 9,8 22,1 

Österåker -1,5 20,1 

Länet 6,8 18,7 

* Antalet försäljningar har varit för få för att redovisa 
prisutvecklingen. 

Källa: Svensk Mäklarstatistik 
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08 Covid är bara en 
generalrepetition för 
nästa stora katastrof 
Covid är en lektion för oss alla, en övning inför 
den ödeläggelse och de personliga olyckor som 
klimatkrisen kan komma att vålla, skriver den 
brittiske författaren Ian McEwan. 

Om nya mutationer kan spåras och isoleras och 
människor ha tålamod med nedstängningarna, om 
vaccinnationalism kan undvikas och låginkomstländer 
göras immuna i betydligt högre takt – då skulle vi nu 
kunna vara på väg in i sista akten för covid-19. 

Det är många ”om”. Ett trubbigt virus med bara 30 
000 baspar borde aldrig ha kunnat mutera med någon 
större framgång, men dess myllrande brödraskap kan 
numera räknas i megatriljoner som alla slumpmässigt 
prövar sin lycka. Så även om alla politiker och alla 
deras väljare betedde sig fullständigt rationellt så 

skulle coronaviruset ändå kunna spräcka våra 
drömmar om att slippa undan. 

Men pesten måste få ett slut, om inte detta år så nästa. 
Och när den får det väntar en ny värld på andra sidan 
allt vårt grubbel om hur vi förmått eller inte förmått 
uthärda; bortom all vår längtan efter familj, vänner och 
det som John Milton lovsjöng 1631 när han skrev: 
”Sorlande av liv skall då/städer åter praktfullt stå …” 
Den nya värld som är vår framtid när jordens myriad 
av kulturer börjar sorla igen. 

Barerna, teatrarna, rock- och symfonikonserterna, 
middagarna vid köksbordet med vänner – det livliga 
sorlet av män och kvinnor kommer att kännas både 
nytt och invant och göra oss hänförda. Men vi kommer 
också att förändras, och att gissa exakt hur och vilka 
val vi då har är en arbetsuppgift för fantasin – den 
plats där hopp och förutsägelser möts. Jag har klamrat 
mig fast vid två möjliga lärdomar att dra. 

Den första gäller klimatförändringen. Den här lilla 
reprisen av vårt trettioåriga klimatångestdrama har 
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spelats upp för oss under ett enda, kort år. Den har 
klingat välbekant. Att en viral pandemi skulle bryta ut 
har ofta förutspåtts. Några regeringar har gjort 
halvhjärtade förberedelser, de flesta inte. Scenariot har 
bekymrat en del forskare och aktivister. Vi andra 
tittade bort. 

En pandemi i modern tid, det kändes alarmistiskt, som 
en idé inlånad från katastroffilmer lite på samma nivå 
som en stor meteoritkollision eller en plötslig 
omkastning av jordens magnetpoler. Teoretiskt möjlig, 
men knappast värd att kasta bort värdefulla miljarder 
på. Livet måste gå vidare. 

Nu är vi mitt i filmen, på samma gång ett långtråkigt 
isoleringsstraff och en förödande tragisk realitet. Covid 
är en lektion för oss alla, vår generalrepetition inför all 
den ödeläggelse och de personliga olyckor som 
klimatkrisen kan komma att vålla. Vi har fått en vink 
om vad en katastrof i planetär skala kan innebära, en 
trailer för storfilmen som väntar. Länder har tvingats 
att försöka tänka globalt (och hittills misslyckats), att 

vara vetenskapligt framsynta och att göra av med 
ofantliga mängder pengar. 

Nu måste vi göra alltihop igen, under en betydligt 
längre tidsrymd. Våra valmöjligheter är inte många. Vi 
kan agera under de få år vi ännu har på oss och försöka 
begränsa temperaturhöjningen. Vi kan dra i gång 
massiva infrastrukturprojekt i hopp om att dämpa de 
värsta effekterna. Om inte kommer vi att tvingas leva 
under en evig nedstängning av klimatskäl, i sorglig 
hågkomst av hur livet brukade vara – och det är ändå 
det bästa utfallet. Många drivs redan från sina hem. 
Många av oss kommer att dö. 

Den andra lärdomen handlar om hur länder styrs; när 
Ronald Reagan sa att staten inte är lösningen utan 
problemet kan han ha syftat på inflationen. Men på två 
generationer har hans ord förvandlats till ett axiom för 
den politiska högern: marknaden kan, politiken kan 
inte. Det luftas varje gång en administration vill plocka 
isär sin modell för välfärd. 
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Under pandemin har det axiomet kommit att te sig 
som ett skjul av korrugerad plåt efter en orkan. I USA, 
den patriotiska antistatlighetens hemland, har 
Trumpadministrationens misslyckande med att vidta 
snabba och beslutsamma federala åtgärder mot 
smittan kostat tiotusentals liv. 

I den brittiska versionen har Boris Johnsons regering 
reflexmässigt vänt sig till näringslivet och slängt ut 
miljarder, varav rätt mycket helt i onödan och en del i 
en lättsinnigt vänskapskorrupt anda. Först långsamt 
och efter många påstötningar upptäckte den de 
väletablerade nätverk av billig expertis som redan låg 
inbäddade hos lokala myndigheter. 

Pandemin visar oss en spegel där dessa två lärdomar 
glider samman. Där kan vi se våra ojämlikheter 
obönhörligt blottade – de rasmässiga, de sociala, 
bristen på lika möjligheter – och det är frågor för en 
stat att lösa. 

Den speglingen flyter ihop med en annan som visar 
översvämningar, torka och skogsbränder. 

Marknaderna behöver grundregler om att minska 
koldioxidutsläppen för att säkerställa att konkurrenter 
inte smiter från sin del. Sådana regler kan bara skapas 
av myndigheter, lokalt och internationellt. 

Vårt bästa hopp är att virusets prövningar har gjort oss 
mer kapabla och bättre förberedda genom att prägla in 
två enkla grundsatser: globala katastrofer kan inträffa, 
och det kan inte finnas några lösningar utan en väl 
utövad regeringsmakt. 

Ian McEwan 

Ian McEwan. 
Brittisk författare född 1948. 

Tilldelades Bookerpriset för romanen ”Amsterdam”, 
bland hans mest kända titlar kan nämnas ”Försoning” 
från 2001 som blev en Oscarsbelönad film med samma 
namn, och ”På Chesil beach”, också den filmatiserad. 

McEwan skriver även dramatik och hans senaste 
roman heter ”Maskiner som jag” och utkom 2019 på 
Brombergs. 
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08 Från exorcism till 
diagnos – så har synen 
på psykiska sjukdomar 
förändrats 
Vad är psykisk ohälsa och varför blir man 
psykiskt sjuk? Synen på det har förändrats 
många gånger genom åren, och fortfarande 
finns det människor som tror att exorcism är 
mer effektivt än psykiatrisk vård. 

I sin nya bok ”Galenskap – en bok om 
vetenskap” understryker psykiatern Mikael 
Landén fördelarna med ett vetenskapligt 
synsätt – men också hur mycket som 
fortfarande är okänt om hur psyket fungerar. 

När en ung kvinna i Madrid 2011 insjuknade i en 
psykos började hon höra inre röster och upplevde sig 
bli knuffad och våldtagen. Först fick hon behandling på 
en psykiatrisk klinik och blev diagnosticerad som 

paranoid schizofren – men snart började hon bli 
intresserad av religion. Präster i Madrid undersökte 
henne och kom fram till att hon blivit besatt av 
demoner – enda sättet att hjälpa henne var 
andeutdrivning, så kallad exorcism. 

Exorcism är något som har använts inom olika 
religioner under lång tid. Men även om det finns 
anekdoter om att det hjälpt finns inga vetenskapliga 
belägg för att andeutdrivning skulle fungera. 

I Mikael Landén bok ”Galenskap – en bok om 
vetenskap” beskriver han exemplet från Madrid, och 
debatten som följde. Psykiatrer menade att om präster 
ska ägna sig åt andeutdrivning så borde de få 
undervisning i psykiatri, så att de kan se skillnad på 
andar och psykisk sjukdom. Samtidigt skulle prästerna 
kunna hävda att psykiatrer tvärtom behöver ha 
kunskap om demoner. 

– I det här fallet har ju prästerna en på förhand 
bestämd uppfattning om vad som fungerar. De tycker 
sig veta att det finns andar, och att de kan drivas ut. 
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Men man gör inte studier på om andeutdrivning 
fungerar, trots att det skulle vara fullt möjligt att utföra 
sådana studier, säger han till DN. 

Mikael Landén tar upp exemplet som ett sätt att 
förklara vikten av vetenskap, och faktiska studier för 
att kunna väga behandlingars risker mot den 
eventuella nyttan.  

– Andeutdrivning kanske har en läkande effekt för 
vissa, medan det för andra kan vara skadligt. Det går 
inte att veta eftersom det inte är undersökt. Men som 
med all verksamhet för att försöka hjälpa människor, 
måste man titta på om det kan göra mer nytta än 
skada.  

I sin bok slår han ett slag för vetenskapen: där studier 
och bevis används för att få kunskap om i det här fallet 
psykiska diagnoser. För Mikael Landén menar att 
många människor tar andra vägar:  

– Vetenskap är inte ett självklart sätt att få kunskap. 
Jag kontrasterar det mot det religiösa sättet att få 

kunskap. Det är en lite grov jämförelse, men det finns 
så många sätt att få kunskap i dag: som att lyssna till 
auktoriteter, vänner eller egna erfarenheter. De flesta 
sätt vi använder för att få kunskap är inte baserade på 
vetenskap. Så jag tycker att vetenskapen behöver 
försvaras, säger han. 

Behovet att förstå hur vetenskap ger kunskap menar 
han har blivit tydligt under coronakrisen det senaste 
året. När de vetenskapliga framstegen har skett 
framför öppen ridå har det blivit allt viktigare – och 
kanske svårare – för allmänheten att förstå hur man 
ska tolka det som sägs, och vad som krävs för att slå 
fast någonting. 

– Man kan ju använda vetenskap för att stödja vilket 
påstående som helst, om det räcker att hitta en studie 
som visar det. Gillar man munskydd så kan man hitta 
en studie som visar nyttan med det, och gör man det 
inte så kan man hitta en som stödjer den motsatta 
ståndpunkten, säger Mikael Landén. 
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Därför menar han att man ska grunda kunskap på flera 
studier, och forskargrupper som oberoende av 
varandra har kommit fram till samma slutsatser. Peer 
review, där studier granskas av andra ämnesexperter 
inför publicering, är i dag ett sätt att se till att en studie 
är väl utförd. Myndigheter som SBU, Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, gör i 
Sverige utvärderingar av metoder inom bland annat 
hälso- och sjukvård. 

Men tillbaka till psykiatrin, Mikael Landéns 
expertområde, och ett fält där det skett en hel del 
under de senaste 100 åren. Just vad gäller psykiatrin 
och vetenskapen bakom finns det en del svårigheter 
som blir ännu mer synliga än i annan forskning. Till 
exempel sätts många psykiatriska diagnoser med 
utgångspunkt i patientens beteende och beskrivning av 
sig själv. I många fall finns inte ett fysiskt test som kan 
tas för att visa vilken diagnos som är applicerbar.  

– Vi har inte lika starka medicinska och biologiska 
fynd som man har i den kroppsliga medicinen. Och 
därför ifrågasätts diagnoserna, ibland med viss rätt.  

När konstnären Anna Odell i ett examensprojekt 2009 
fejkade en psykos på en bro i Stockholm skapade det 
en debatt kring psykvården. Samtidigt menade vissa 
att tilltaget var farligt, eftersom det skulle kunna få fler 
att misstro symtom på psykisk ohälsa. 

Mikael Landén menar att diagnoser kring psykisk 
ohälsa måste bygga på att man litar på patientens 
beskrivning av sig själv och på observerat beteende. 
Och även om det inte finns ett fysiskt test att ta för att 
bevisa vad ett problem beror på är diagnoserna 
användbara: har man autism ska man inte behandlas 
med medicin, men har man bipolär sjukdom kan 
mediciner hjälpa mot symtomen. 

– Men det är viktigt att komma ihåg att psykiatriska 
diagnoser inte ger en uttömmande förklaring till vad 
som orsakar besvären, eftersom vi som psykiatrer inte 
kan gå in i någons hjärna. Om någon säger att han eller 
hon har stark ångest så får man tro på det. Det finns en 
subjektivitet som en del patienter blir förbryllade över, 
och då får man förklara att diagnosen är ett kort sätt 
att sammanfatta det som de har berättat. 
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Men detta betyder inte att man kan säga att psykiska 
diagnoser är oanvändbara. 

– Det finns de som menar att psykiska diagnoser inte 
alls finns. Det tycker jag man kan slå fast att de gör. 
Men det finns också en idé om att en diagnos innebär 
att vi vet vad det är för sjukdom och vad som orsakat 
den, och så är det inte riktigt heller. Det finns några 
tydliga diagnoser som beskrivits i årtusenden. Men det 
betyder inte att vi vet exakt vad som händer i hjärnan. 

En annan sak som gör att vissa kan avfärda psykiska 
problem är att de ofta yttrar sig som extremvarianter 
av tillstånd som många känner igen. 

– Att ha ångest känner alla igen. Men då blir det lätt att 
tänka att det har jag också haft. Klipp dig och skaffa ett 
jobb tänker vissa, säger Mikael Landén och fortsätter: 

– Och för att komplicera saker ännu mer så ska inte 
allt psykiskt lidande diagnosticeras och behandlas. 
Men ibland handlar det om medicinska diagnoser som 
behöver sjukvårdens hjälp. 

Vad gäller synen på psykiska tillstånd har den 
förändrats radikalt under de senaste 50 åren. Mikael 
Landén säger att mycket av det stigma som man inom 
psykiatrin har kämpat emot har försvunnit. I dag finns 
otaliga exempel på kända personer som öppet berättat 
om diagnoser som bipolaritet eller adhd. 

– Det måste man säga har förändrats enormt till det 
bättre. 

Inom vetenskapen har man också kommit långt. 
Mikael Landén tycker framför allt att man inom 
psykiatrin har blivit mycket mer ödmjuk kring allt det 
man faktiskt inte vet. Medan man på till exempel 50-
talet stred i olika falanger om vad som ledde till olika 
tillstånd, har man nu alltmer förstått att många 
orsaker kan samverka, och att själva orsaken kanske 
inte är det viktigaste. 

– Ett stort genombrott var när diagnossystemet 
lämnade orsaker för att i stället beskriva hur 
psykiatriska tillstånd yttrar sig. Därför kan den som är 
intresserad av barndomstraumans betydelse för en viss 
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diagnos studera det, medan den som är intresserad av 
genetik kan studera det. Det är tack vare den 
ödmjukheten som vi kommer framåt. 

I sin bok försöker Mikael Landén förklara begrepp 
som falsk korrelation. Han menar att vi intuitivt drar 
slutsatser om orsaker när vi finner korrelationer. Den 
explosionsartade ökningen av autismdiagnoser under 
de senaste åren är ett exempel som Mikael Landén 
använder. Enligt statistiken har antalet barn och 
ungdomar med autism ökat med flera hundra procent 
de senaste tio åren. 

Men vad beror det på? Mikael Landén menar att det är 
viktigt att ta reda på om antalet fall av autism ökat så 
snabbt – för det kanske det finns någon orsak bakom 
som måste åtgärdas. Men det kan också vara så att det 
inte skett någon verklig ökning av autism, det är bara 
diagnosen som ställs oftare nu än förr. Det kan bero på 
många saker, till exempel att stigmat kring diagnoser 
som autism har minskat när kända personer som Greta 
Thunberg öppet talar om sin diagnos och visar att den 
kan användas även som en styrka.  

– Det verkar inte som att symtomen på autism blivit 
vanligare, men däremot ställer vi diagnosen oftare. En 
viktig förklaring är att klassifikationssystemen för hur 
man definierar autism har förändrats. Och om det gör 
att man kan hjälpa någon att få ett bättre liv så är det 
ju bra. Men om det i stället stigmatiserar så är det inte 
det. 

Psykiatrin har alltså blivit mer ödmjuk kring vad man 
vet och inte vet när det kommer till psykisk ohälsa och 
diagnoser. Men om vi någonsin kommer att veta allt är 
långt ifrån självklart, säger Mikael Landén. 

– Vi vet mer i dag än för 50 år sedan. Men om det finns 
någon punkt i historien där vi kan förklara allt – det 
tror jag inte. Just nu går genetiken så snabbt framåt så 
vi knappt hänger med. Vi lär oss mer varje dag, säger 
han. 

Evelyn Jones 

evelyn.jones@dn.se 
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Fakta. Psykiatrins 
utveckling 
Under antiken såg man psykisk sjukdom som ett 
tecken på att harmonin mellan själen och världen var i 
obalans – eller som att sättet att leva inte stämde 
överens med de fysiska förutsättningarna personen 
hade. 

Inom den judisk-kristna traditionen har man i stället 
sett på psykisk sjukdom som ett straff från Gud, eller 
som att personen är påverkad av onda andar. 

Från 1700-talet och framåt omhändertogs personer 
som ansågs psykisk sjuka på hospital. Det var också då 
man började försöka behandla psykisk sjukdom på ett 
mer systematiskt sätt. Det var först runt 1860 som 
psykatrin blev en del av läkarutbildningen. 

Källa: NE.se 

09 Dan Eliassons 
allvarliga uppgifter till 
KU måste nu följas upp 
Den första regeringen Reinfeldt vässade 2008 
statsledningens krisberedskap och dess informations- 
och beslutskapacitet efter Rosenbads svaga hantering 
av tsunamikatastrofen. 

En ny enhet, kansliet för krishantering med 40 
anställda, underställdes statsministern direkt och fick 
bemanning dygnet runt, alla dagar, med uppgiften att 
slå larm och att samordna. Syftet var att stärka 
regeringens möjligheter att ta kommandot i en 
krissituation. 

I strid med Katastrofkommissionens 
rekommendationer kom regeringen Löfven 2015 att 
lyfta bort ansvaret för nationell krishantering från 
statsministern och statsrådsberedningen till 
justitiedepartementet. 
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Konstitutionsutskottets utfrågningar före påsk om 
coronautbrottet ger vid handen att det kan finnas 
brister i sättet som kansliet för krishantering agerade 
på. Analytikern Mats Engström (Altinget, 7/4) slår 
larm om att denna centrala enhet dröjde med att slå 
larm. 

Tidslinjen är graverande för krisenheten under 
inrikesminister Mikael Damberg (S). Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap uppger, genom förre 
generaldirektören Dan Eliasson, att man den 6 
februari 2020 förklarade att ”regionerna bör 
uppmanas att säkerställa inköp och distribution av 
bland annat personlig skyddsutrustning, hygienartiklar 
och läkemedel”. 

När Folkhälsomyndigheten vid samma tid varnade för 
”felaktiga scenarier” och ”okunniga myndigheter” 
uppkom just en sådan situation för vilka kansliet för 
krishantering inrättades. Veckorna gick. Vem skulle 
regeringen lyssna på och varför? Det är regeringen som 
ytterst styr landet. 

Coronakommissionen kommer i sitt slutbetänkande att 
granska hur samspelet och ansvarsfördelningen mellan 
FHM, MSB och Socialstyrelsen fungerade. 

Men riksdagen har genom konstitutionsutskottet 
uppgiften att granska regeringens agerande. På 
måndag kommer Damberg att frågas ut av 
utskottsledamöterna. En fråga, i synnerhet, kräver 
svar: Varför tog regeringen inte befälet på ett tydligt 
sätt när Sverige ställdes inför en sådan allvarlig kris? 

Jens Runnberg 

jens.runnberg@dn.se 
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09 Covidsmittan 
fortsätter att öka bland 
barn och unga 
Antalet barn och unga som får covid-19 
fortsätter att öka när den mer smittsamma 
brittiska varianten tar över. Ökningen är störst 
för barn mellan noll och nio år. 

– Det är viktigt att även barn och unga nu 
hjälper till att hålla nere smittspridningen, 
säger barnläkaren Tobias Alfvén. 

Den brittiska varianten dominerar nu i hela landet 
samtidigt som smittan ökar bland barn och unga. 

– Jag tror inte att viruset trivs bättre i halscellerna hos 
ett barn än hos en vuxen. Men risken att smittas är 
större med den brittiska varianten, säger Anders 
Björkman, professor i infektionsmedicin vid 
Karolinska institutet. 

Den brittiska varianten ska enligt Anders Björkman ses 
som ett eget och starkare virus än det som har spridits 
hittills. Framför allt är den mer smittsam. 

– Smitta till och från barn var inte effektivt med den 
första varianten. Det som den brittiska varianten tillför 
räcker för att det ska bli det. Det är därför som det nya 
viruset hittat mer in i barnpopulationen, säger han. 

– Den nya varianten har en bättre förmåga att leta sig 
till grupper av människor som det förra viruset inte 
hade samma förmåga att spridas till. 

Så sent som för några veckor sedan bedömde experter 
att det inte fanns någon anledning att omvärdera om 
barn nu är drivande i smittspridningen. 

Men i takt med att den brittiska varianten breder ut sig 
i Sverige, har också smittspridningen ökat i de yngre 
åldrarna. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att antalet fall bland 
personer upp till 19 år har ökat med mellan 5 och 25 
procent varje vecka sedan början av februari. I 
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åldersgruppen noll till nio år ökade antalet registrerade 
fall med 27 procent mellan vecka elva och tolv. 

Men det är inte enbart ökad smitta som gör att 
statistiken för barn och unga märker ut sig. 

– Vi testar också mer bland unga nu än förut. Det vi vet 
är att många barn och unga inte får några symtom alls 
eller bara måttliga. Förra året var det många som var 
hemma men inte testades. Nu testas alla över sex år, 
säger Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn- och 
ungdomssjukhuset och docent vid Karolinska 
institutet. 

Trots fler konstaterade fall av covid i yngre 
åldersgrupper, verkar de fortsatt drabbas av mildare 
symtom. 

– Barn och unga drabbas mycket mindre av svår 
sjukdom än äldre. Det är inga anstormningar på 
barnakuten av svårt sjuka barn på grund av covid-19, 
men det är viktigt att även barn och unga nu hjälper till 
att hålla nere smittspridningen, säger Tobias Alfvén. 

Preliminär statistik visar att den brittiska varianten 
under vecka 12 misstänktes utgöra 80 procent eller 
mer av proverna i 17 av de 18 regioner där analyser 
görs. 

Tre veckor tidigare var det bara tre av regionerna som 
rapporterade över 80 procent av den brittiska 
varianten.  

I och med spridningen av den brittiska varianten har 
barn blivit mer drivande i pandemin. 

Anders Björkman ser den brittiska varianten som den 
första vågen av ett nytt virus och anser att vi nu måste 
följa restriktionerna ännu striktare än tidigare.  

– Med nuvarande restriktioner så trycker vi ner den 
tidigare varianten, restriktionerna räcker för att trycka 
ner den. Men de räcker inte för att trycka ner den nya. 
Därför får vi nu en uppgång. 

Men det räcker inte för att Anders Björkman ska 
förespråka att skolor generellt ska hållas stängda. 
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– Det är ett sånt ingrepp i både barnens utveckling och 
i hela samhället. Plötsligt måste föräldrar i den mest 
aktiva åldern stanna hemma och vabba utan att någon 
är sjuk. 

Åldern på barnens föräldrar är något som behöver tas 
med i beräkningarna. 

– Om vi har förskolebarn och unga barn, vad har de för 
föräldrar? Jo, i 30- till 40-årsåldern. De är ju relativt 
förskonade från allvarliga former av covid. Om de 
håller sig i schack kanske kedjan kan stanna där, säger 
Anders Björkman. 

– Men det är ett fundament att misstänkt smittade 
barn alltid stannar hemma.  

Det är skolornas huvudmän som bestämmer om 
undervisningen ska övergå till att genomföras på 
distans. Hög frånvaro bland personalen eller för att 
begränsa smittspridningen i samråd med 
smittskyddsläkare är några av anledningarna som kan 
orsaka att skolor hålls stängda. 

Skolverket har vid två tillfällen i år undersökt hur 
många skolor som stängt eller övergått till 
distansundervisning för högstadiet på grund av corona. 
I januari uppgav två tredjedelar av huvudmännen för 
de 290 kommunerna och 33 representanter för 
friskolorna, att de helt eller delvis övergått till 
distansundervisning. 

I mitten av februari hade antalet skolrepresentanter 
som uppgav att de bedriver distansundervisning för 
högstadiet minskat till runt hälften. Vid tillfället för 
undersökningen rapporterade tre regioner att de nått 
över 80 procent av den brittiska varianten. 

Någon dagsaktuell statistik över hur många 
grundskolor som hålls stängda finns inte, Skolverket 
uppger att en ny sammanställning ska göras under 
våren. 

I Nybro kommun i Småland beslutades före påsk att 
samtliga grund- och gymnasieskolor skulle stängas.  
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– Den senaste tiden har vi sett att spridningen ökat på 
flera skolor. Många av rektorerna tog då direkt kontakt 
med smittskyddet, säger Daniel Hjertqvist, 
grundskolechef i Nybro kommun. 

– Förvaltningen gjorde därefter i samråd med 
smittskyddsläkaren bedömningen att vi skulle stänga 
samtliga skolor för att bryta smittkedjorna. 

Sedan kommunen i höstas började föra statistik över 
antalet smittade har totalt 138 elever och 54 i 
personalen konstaterats vara smittade. Av dessa 
rapporterades 58 elever och elva i personalen vara 
smittade bara under de sista tio dagarna i mars. 

– När vi tittar på den generella statistiken för 
kommunen, så ser vi att smittan har skenat i väg, säger 
Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Kalmar län. 

Hon bedömer att mellan 80 och 90 procent av smittan 
i Region Kalmar län kommer från den brittiska 
varianten.  

– Det här är corona 2.0 eller vad man ska kalla det, det 
går inte att jämföra med hur det har varit tidigare, 
säger hon. 

– Allt går mycket snabbare och utbrotten blir större, 
det är fler som smittas vid varje tillfälle nu. Det har vi 
sett på både skolor och företag. Vi har haft företag i 
länet som fått stänga ner sin produktion i en vecka för 
att alla blivit sjuka samtidigt. 

Högstadiet i Nybro kommun har tidigare övergått till 
distansundervisning, men det är första gången som 
skolorna för årskurs ett till sex fått stänga. Stängningen 
var strategiskt placerad för att dra nytta av påsklovet, 
då eleverna ändå är lediga. På så sätt uppnås en längre 
paus utan att utbildningen behöver påverkas. 

Efter påsklovet hoppas Daniel Hjertqvist att 
undervisningen kan återgå till normal undervisning på 
plats. 
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– Det är sannolikt att vi kommer göra en bedömning 
från skola till skola, när vi beslutar om fortsättningen, 
säger han. 

Att den brittiska varianten smittar mer märks även i 
Region Kalmar län. 

– Vi ser ju fler fall bland barnen nu i de utbrott som vi 
sett. Tidigare såg vi oftast att det är personalen när det 
är utbrott, men nu är det även hos barnen. Det är svårt 
att avgöra i efterhand om det är barnen som smittat 
vuxna eller tvärtom, säger Lisa Labbé Sandelin. 

– Frågan om i vilken omfattning barnen driver 
smittspridningen nu när vi har att göra med nya virus-
varianter är fortfarande obesvarad. Här behövs mer 
studier. 

Erik Karlberg 

erik.karlberg@dn.se 

FAKTA. ANDEL ANALYSERADE PROV MED BRITTISKA 
VARIANTEN UNDER VECKA 12 

Blekinge 92 procent 

Dalarna 88 procent 

Gävleborg 94 procent 

Halland 87 procent 

Jämtland/Härjedalen 83 procent 

Jönköping 94 procent 

Kalmar 87 procent 

Kronoberg 88 procent 

Norrbotten 82 procent 

Skåne 83 procent 

Stockholm 88 procent 

Sörmland 84 procent 

Uppsala 84 procent 

Värmland 67 procent 

Västernorrland 96 procent 

785



Västmanland 82 procent 

Västra Götaland 82 procent 

Örebro 91 procent 

Andelen av regionens fall som analyserats varierar och 
underlaget utgör därför inte ett geografiskt och 
demografiskt representativt stickprov. 

Källa: Folkhälsomyndigheten. 

09 Tegnell: ”Dubbla 
budskap om 
biverkningar” 
Folkhälsomyndigheten fortsätter att pausa 
Astra Zenecas vaccin för personer under 65 år 
– trots att EU:s läkemedelsmyndighet EMA 
menar att det inte finns någon koppling mellan 
den ovanliga biverkan och vare sig ålder eller 
kön.  

– Det är dubbla budskap från EMA. De exempel 
som de använder sig av är yngre kvinnor under 
60 år, säger Anders Tegnell. 

Statsepidemiologen Anders Tegnell uttryckte på 
torsdagens presskonferens förvåning över att EMA 
menade att det inte finns någon koppling till vare sig 
ålder eller kön, när det gäller vilka som fått den 
allvarliga biverkan med koagulationsstörningen.  
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Han menade att EMA:s egna uppgifter visar att det 
inte rör sig om äldre personer som drabbats, och att 
det knappt finns några kända fall med personer över 
65. 

Nu ska Folkhälsomyndigheten gå igenom EMA:s 
uppgifter, men tills vidare gäller samma bedömning 
som gjordes för en tid sedan, att man i Sverige inte ger 
det till personer yngre än 65. 

– Vi tittar på underlaget från EMA och ser om det 
kommer att påverka hur vi använder Astra Zenecas 
vaccin i dag, säger Anders Tegnell. 

Den allvarliga biverkan som konstaterats drabbar, 
enligt EMA:s data, en person på mellan 10 000 och 
100 000 vaccinerade.  

– Det är en väldigt ovanlig biverkan, men för dem som 
får den finns en stor risk att avlida, konstaterar Anders 
Tegnell.  

Hur man ska göra med de yngre personer som redan 
fått en dos av Astra Zenecas vaccin är ännu oklart. Det 
handlar totalt om några hundra personer. 

– Frågan är om de ska få en dos eller två av något 
annat vaccin, sade Anders Tegnell. 

Om Astra Zenecas vaccin fortsatt inte får ges till 
personer under 65 år och gruppen äldre snart är 
färdigvaccinerade i – vad händer då med Astra Zeneca-
doser som blir över? 

– Än så länge är det ganska många bland de äldre som 
behöver en andra dos, så vi är inte i närheten av att få 
något överskott på ett tag. 

Kan den här situationen leda till att vaccinationstakten 
påverkas? 

– Det beror på hur det ser ut med andra typer av 
leveranser, men en viss påverkan kommer det att bli 
för Astra har varit ett vaccin som vi har planerat att 
använda för personer under 65 år. 
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Smittspridningen är fortsatt hög i Sverige, men läget är 
svårbedömt efter påskhelgen. Trycket på sjukvården 
har ökat den senaste veckan. 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

Juan Flores 

juan.flores@dn.se 

09 Minst tusen doser 
vaccin mot covid-19 har 
slängts i Sverige 
Åtminstone tusen doser vaccin mot covid-19 
har kasserats, visar en kartläggning som DN 
gjort. Men mörkertalet kan vara stort – flera 
regioner för ingen statistik över hur många 
doser som går till spillo. 

En av de svårigheter som lyftes när vaccinen mot 
covid-19 introducerades var frågan om hur de skulle 
lagras. Både Pfizers och Modernas vaccin måste 
nämligen transporteras och förvaras i mycket låga 
temperaturer, vilket ökar risken för att doser måste 
kasseras. 

Tidigare i år kunde Hallands Nyheter rapportera att 2 
100 doser av Modernas vaccin transporterats för kallt 
till Värmland, Östergötland, Dalarna, Gävleborg och 
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Halland, vilket ledde till att ungefär 1 000 doser 
behövde kasseras. 

Det finns ingen nationell statistik över hur många 
doser som har kastats, DN har därför kontaktat alla 
regioner för att få svar. Av de 13 av Sveriges 21 regioner 
som har svarat på DN:s enkät uppger tio att de tvingats 
slänga vaccin. Totalt rör det sig om drygt 1 100 
vaccindoser. 

Det finns flera anledningar till att man tvingats kasta 
bort vaccin. Region Östergötland har till exempel 
kasserat 500 doser av Modernas vaccin på grund av att 
de förvarats för kallt, och 100 doser av Astra Zenecas 
vaccin som i stället förvarats för varmt. Region 
Jämtland Härjedalen uppger att man tvingats göra sig 
av med totalt 250 doser, antingen på grund av felaktig 
förvaring eller på grund av att de ”åkt i golvet”. 

Flera regioner, bland annat Skåne och Kalmar, uppger 
dock att de inte för någon statistik över hur många 
doser man gjort sig av med. 

”Vid en massvaccination kommer alltid enstaka doser 
att behöva kasseras av olika anledningar. Vi har ingen 
statistik på detta”, skriver Klas Andersson vid Region 
Skånes presstjänst i ett mejl till DN. 

Alla regioner som svarat på DN:s enkät uppger att det 
finns rutiner för att förhindra situationer där vaccin 
går till spillo, till exempel på grund av att en person 
som ska vaccineras inte infinner sig. Det rör sig bland 
annat om reservlistor över personer som vill ha 
sprutan. Det är därför ytterst få doser som fått kasseras 
på grund av detta. 

Reservlistorna har enligt flera regioner först funnits 
lokalt och sedan ersatts av en regional hantering. 
Region Västmanland uppger att man har 13 000 
personer på sin reservlista. 

”Det har varit uppskattat både bland invånare och 
vaccinationsmottagningarna då det nu är transparent 
hur restdoser hanteras och att alla som vill får samma 
möjlighet att anmäla sig”, skriver Jonas Ekström, 
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medicinsk digitaliseringschef i Region Västmanland, i 
ett mejl till DN. 

Tillfälligtvis har man dock tvingats ta till mer drastiska 
metoder. När vårdbolaget Vaccindirekt hade 360 doser 
över i Stockholm vaccinerade man till exempel 
brandmän. 20 doser kom dock att slängas och 
regionen utreder varför det blev så många doser över 
hos vårdbolaget. 

Även den paus för vaccinering med Astra Zenecas 
vaccin som rådde i mars har lett till att doser fått 
kasseras, bland annat i Region Västra Götaland. I 
Region Södermanland kasserade man också doser när 
man tillfälligt stoppade personalvaccineringen med 
samma vaccin i februari. 

”Vi var mitt i en vaccinering. Vid det tillfället hade vi 
hunnit dra upp cirka 100 doser som blev obrukbara”, 
skriver Maria E Karlsson, regionens 
kommunikationsdirektör, i ett mejl. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hugo Ewald hugo.ewald@dn.se 

09 Många turer kring 
Astra Zenecas 
coronavaccin 
Den 29 januari 2021 godkändes Astra Zenecas 
vaccin för användning i EU.  

Biverkningar, leveransproblem och 
effektivitetsfrågor har placerat vaccinet i 
strålkastarljuset under den globala kampen 
mot covid-19. 

1. Vilka kan ta sprutan? 

Turerna kring vilka som ska få vaccinet, numera kallat 
Vaxzevria, från det svensk-brittiska företaget har varit 
många. 

Den 2 februari 2021 gick Folkhälsomyndigheten ut 
med en rekommendation om att vaccinet främst skulle 
användas för personer 18–64 år, eftersom det då 
saknades data om hur vaccinet skyddar äldre mot svår 
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covid. Den 4 mars kom ny data om skyddseffekten och 
myndigheten rekommenderade vaccinet även för 
personer från 65 år. Men knappt två veckor senare, 
den 16 mars, pausades all vaccination med Astra-
vaccinet efter rapporter om misstänkta allvarliga 
biverkningar. 

Sedan EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) slagit fast att 
nyttan med vaccinet är större än riskerna gav även 
Folkhälsomyndigheten grönt ljus, men bara för 
personer från 65 år. Yngre personer är 
överrepresenterade bland dem som drabbats av 
biverkningar. 

2. Hur fungerar vaccinet? 

Vaccin fungerar genom att ett så kallat antigen sätter i 
gång kroppens immunförsvar. Den vaccinerade får då 
ett skydd mot sjukdomen utan att ha genomgått den. 

Covidvaccinen från Moderna och Pfizer/Biontech är 
mRNA-vaccin, där man injicerar en bit av virusets 
arvsmassa, så kallat budbärar-RNA.  

Astra Zenecas vaccin är däremot, liksom Janssens, ett 
vektorvaccin. Det fungerar genom att genetiskt 
material från coronaviruset sars-cov-2 sätts in i ett 
annat försvagat och ofarligt virus. Det viruset tas sedan 
upp av kroppens celler och ger upphov till ett antigen. 

3. Hur effektivt är det? 

Vaccinet skyddar till 76 procent mot lindrigare former 
av covid-19, symtom av alla slag, enligt en fas 3-studie 
från företaget med 32 000 deltagare. Samtidigt 
skyddar vaccinet till 100 procent mot ett allvarligt och 
kritiskt förlopp och behov av vård på sjukhus. 

4. Vilka vanliga biverkningar finns? 

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler 
än 1 av 10) enligt produktinformationen: ömhet, 
smärta, värmekänsla, klåda eller blåmärke där 
injektionen ges, trötthet eller allmän sjukdomskänsla, 
frossa eller att man känner sig febrig, huvudvärk, 
illamående, ledsmärtor eller muskelvärk. 
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Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 
användare): svullnad eller rodnad där injektionen ges, 
feber över 38 grader, kräkningar eller diarré. 

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 
användare): att man känner sig sömnig eller yr, 
minskad aptit, förstorade lymfkörtlar, överdriven 
svettning, kliande hud eller utslag. 

5. Vad är det för biverkning som har lett till dödsfall? 

En mycket sällsynt biverkning, en allvarlig form av 
koagulationsrubbning, har lett till att flera länder sett 
över åldersrekommendationer och även pausat 
vaccinet i perioder. Det handlar om en kombination av 
blodproppar och låga nivåer av blodplättar, vilket kan 
leda till inre blödningar. 

Bedömningen är att en på 10 000 till 100 000 drabbas. 
Tre fall av den mycket sällsynta biverkningen har 
rapporterats i Sverige. Det rör sig om tre kvinnor, 
varav en har avlidit. 

EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) beslutade den 7 
april att lägga till koagulationsrubbningen som en 
”mycket ovanlig biverkning”. Det är inte fastslaget att 
det finns ett samband, men EMA ser en ”möjlig 
koppling”. EMA har granskat 86 fall, där 18 personer 
har avlidit, och bedömer att nyttan med vaccinet 
överstiger riskerna. 

Folkhälsomyndigheten ska granska EMA:s slutsatser 
och därefter komma med ett beslut om användningen 
av Astra Zenecas vaccin i Sverige. 

6. Hur har det gått med leveranserna? 

Enligt avtalet skulle Astra Zeneca leverera 120 miljoner 
vaccindoser till EU under det första kvartalet 2021. 
Vaxzevria skulle stå för de stora volymerna, och därför 
var besvikelsen och frustrationen stor i EU när bolaget 
fick stora leveransproblem.  

Efter första kvartalet summerades leveranserna till 
knappt 30 miljoner doser, en fjärdedel av det utlovade 
antalet. 
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Vaccineringen har fått en trög start i Sverige på grund 
av Astra Zenecas leveransproblem. Från april till 
september ska Astra Zeneca nu leverera närmare 3,8 
miljoner doser till Sverige, varav nära hälften från juli 
och framåt, enligt Folkhälsomyndighetens senaste 
prognos. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

09 Ny ventil i lagen ger 
ensamkommande 
möjlighet att stanna 
Efter kritiken har regeringen omarbetat 
förslaget om en så kallad säkerhetsventil i 
migrationslagarna. Förslaget ger en ny chans 
för ensamkommande att stanna i Sverige, 
enligt språkröret Märta Stenevi (MP). Men 
Moderaterna varnar för att den nya lagen kan 
leda till ökad invandring. 

Regeringen presenterade på torsdagen förslag till en ny 
migrationslagstiftning. Den är tänkt att ersätta den 
tillfälliga lag som löper ut i sommar och som infördes 
efter flyktingvågen 2015 för att minska invandringen. 

– Min bedömning är att det här har förutsättningar att 
passera genom riksdagen, säger justitieminister 
Morgan Johansson (S). 
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En central punkt är att tillfälliga uppehållstillstånd blir 
huvudregel. Förslaget till ny lag innehåller också en 
särskild prövning för den som ansöker om permanent 
uppehållstillstånd. Det handlar om egen försörjning, 
kunskaper i svenska och samhällskunskap samt 
vandel, det vill säga eventuell brottslighet. 
Sammantaget är detta regelverk stramare än den 
gamla lagen från före flyktingkrisen, enligt Morgan 
Johansson. 

– Förslagen innebär att vi ligger i linje med övriga EU-
länder, för att förebygga så att vi inte hamnar i samma 
situation som 2015, säger han. 

Regeringen har tvingats förhålla sig till kritiska 
synpunkter som kommit angående tidigare förslag om 
en humanitär skyddsgrund. Det handlar om en 
säkerhetsventil för dem som saknar skyddsskäl men 
som av andra ömmande skäl ändå bör ges 
uppehållstillstånd, exempelvis för att man fått en stark 
personlig anknytning till Sverige. 

Liberalernas Nyamko Sabuni hotade i vintras med att 
hennes parti skulle lämna januariavtalet om 
regeringen gick vidare med den utformning som varit 
ute på remiss. Bland andra Migrationsverket varnade 
för att skyddsgrunden inte var tillräckligt precist 
formulerad utan öppnade för rättsosäkerhet. 

Migrationsminister Morgan Johansson menar att 
regeringen tagit hänsyn till såväl Liberalernas som 
Migrationsverkets invändningar. Särskilt pekar han på 
att säkerhetsventilen endast ska gälla dem som 
befinner sig i Sverige legalt. 

L-ledaren Nyamko Sabuni anser att förslaget i vissa 
delar justerats i rätt riktning och därmed dras hotet 
tillbaka. 

– Jag välkomnar att regeringen hörsammat vårt tidiga 
larm om att asylrätten måste respekteras och att ett nej 
måste vara ett nej, säger hon. 

Miljöpartiet har stridit för att få med en humanitär 
skyddsgrund som inte är alltför snäv. Språkröret Märta 
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Stenevi betonar att detta ger en ny chans för de 
ensamkommande flyktingungdomarna. 

– Jag är glad för att vi nu får en möjlighet för dem som 
har omfattats av gymnasielagen, som är här legalt men 
som också har lagakraftvunna beslut emot sig, att 
kunna få sin sak prövad mot den humanitära 
skyddsgrunden, säger Märta Stenevi. 

Försöken att lösa migrationsfrågan i en kommitté med 
alla riksdagspartierna havererade i somras. I stället för 
bred enighet blev resultatet 26 förslag med olika 
majoriteter. Endast Socialdemokraterna stod bakom 
alla 26. Miljöpartiet accepterade då bara tre av dem. 

Nu går Miljöpartiet med på många förslag som ni har 
varit bestämt emot. Varför då? 

– Därför att det är viktigt att vi får en lagstiftning där 
vi gör de här förbättringarna jämfört med 
migrationskommitténs betänkande. Det är nog ingen 
hemlighet för någon att det här inte är vår politik men 
det har varit viktigt för oss att skapa möjligheter att 

stanna för särskilt utsatta grupper, säger Märta 
Stenevi. 

Moderaterna menar att regeringspartierna har luckrat 
upp förslaget från Migrationskommittén på flera 
punkter och att det kommer att leda till att fler söker 
sig till Sverige. 

– Nu får vi svart på vitt att Socialdemokraterna och 
regeringen vill öka invandringen när vi egentligen 
skulle behöva en drastiskt minskad invandring under 
lång tid, säger Maria Malmer Stenergard (M), 
migrationspolitik talesperson. 

Hon vänder sig bland annat mot möjligheten att få 
förlängt uppehållstillstånd av särskilt ömmande skäl. 

– Det är precis sådana öppningar som leder till att vi 
får en ohållbar lagstiftning och att fler söker sig till just 
Sverige, säger hon. 

Nu skickas förslagen först till lagrådet för granskning. 
Justitieminister Morgan Johansson bedömer att 

795



riksdagen kan fatta beslut i början av maj. Den 
tillfälliga lagen löper ut den 20 juli. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

FAKTA. REGERINGENS FÖRSLAG 

Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. 

Efter tre år kan man ansöka om permanent 
uppehållstillstånd. För att få ja måste man ha egen 
försörjning och ha nått en viss nivå i svenska och 
samhällskunskap. Även vandel ska prövas, det vill säga 
eventuell brottslighet. 

Försörjningskrav för anhöriginvandring införs. 
Undantag kan göras för den med nedsatt 
arbetsförmåga. 

Uppehållstillstånd kan ges till den som saknar 
skyddsskäl om det finns andra ”särskilt ömmande 
omständigheter”, som stark anknytning till Sverige. 

Anhöriginvandring ska kunna gälla även samkönade 
par om en har uppehållstillstånd, även om de inte levt 
tillsammans i hem landet. 
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09 En vaccindos ska 
räcka i Uppsala 
Personer i Region Uppsala som redan har haft covid-19 
ska endast få en vaccindos. ”Det behövs inte två doser 
eftersom en dos ger dig ett lika bra skydd mot 
sjukdomen som andra får efter två doser”, skriver 
regionen i ett pressmeddelande. 

TT 

09 Åsa Beckman: Vem 
ska leka med 
lågstatus-barnen? 
För många föräldrar är det viktigt att deras 
barn har hög status. Men inte bara barnen utan 
också deras föräldrar sneglar längtansfullt mot 
dem som står högt i hierarkin i skolklasser och 
fotbollslag. 

Läste ni barnpsykologen Malin Bergströms svar till 
signaturen ”Rådvill” på DN:s Insidan häromdagen? 

Det var ett svar som väckte en del uppmärksamhet. 

För att ni ska hänga med tar vi en snabb repris: Den 
rådvilla föräldern beskrev hur hennes barn 
uppvaktades av en klasskompis som inte verkade klara 
av att socialt interagera med andra och därför var 
ganska ensam. Hon återgav en situation där kompisen 
ringde på och ville leka. Hennes barn försökte säga nej. 
Men kompisen fortsatte att tjata aggressivt och sade till 
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slut: ”Men du, kommer du ut om du får hälla sten och 
sand på mig? Det är okej!” 

Då tappade ”Rådvill” konceptet, sa ”Tack och hej! Nu 
är det kväll. Ha det så bra!” och låste dörren. Nu lät 
hon ångerfull över att hon blev så provocerad av 
kompisens ”oerhört bristande sociala förmågor”. 

Malin Bergström skrev ett både vänligt och strängt 
svar. Hon gav råd om hur mamman kunde odla både 
sin egen och sitt barns medkänsla med kompisen men 
beskrev också en ny föräldratyp: ”Skyddsinstinkten 
kring våra egna ungar stannar inte vid trygghet och 
basföda”, skrev Bergström och fortsatte: ”Nej, i vår 
privilegierade tillvaro... tycker vi också att det har rätt 
till social status, kompetenta och omtänksamma 
vänner, harmoni och stimulans” 

Och så lade hon till att barnpsykologer börjat oroa sig 
över moderna föräldrars sätt att enbart värna om sina 
egna barns bästa. 

Malin Bergströms svar möttes av en våg av kärlek i 
sociala medier. ”Underbart svar!”, ”Malin for 
president”, ”Så otroligt fint!”, skrev folk och pepprade 
inläggen med hjärtan och namaste-emojis. 

Det var verkligen ett bra svar. Men jag fick lite ont i 
hjärtat för att jag tyckte mig se att ”Rådvill” vågat 
beskriva något som många känner men inte vågar tala 
om: viljan att ha ett barn med hög status. 

Det är vanligare än man kan tro. Och jag tror till och 
med att många blir illa till mods av att deras barn ens 
ska behöva vara med ungar som har ”låg status”. Jag är 
helt säker på att inte bara barnen själva utan också 
deras föräldrar ofta sneglar längtansfullt mot dem som 
står högt i hierarkin i skolklasser och fotbollslag. De 
som verkar lyckade och liksom ”säkrade”. De flesta av 
oss har en skräck för att åka ur grupper – och våra 
barn blir en förlängning av oss själva. 

Om man kunde göra en mätning är jag övertygad om 
att den skräcken ökat under de senaste 30 åren. Och 
att det är helt kopplat till att samhällets gemensamma 
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har slagits sönder, delats och sålts ut. När 
självmedvetna medelklassföräldrar kan välja exakt 
vilka sammanhang deras barn ska befinna sig i redan i 
ettårsåldern minskar medkänslan för barn som är 
udda eller annorlunda. De får finnas, men de ska inte 
finnas nära ens eget barn. 

Jag har själv suttit på föräldramöten på Södermalm 
där uppretade och välformulerade vuxna ställde 
ledningen till svars för att de tagit in barn med läs- och 
skrivsvårigheter. 

Det var ingen vacker syn. 

”Vilka har vi egentligen blivit?” tänkte jag förfärat när 
jag läste Bergströms svar. Hon blixtbelyste en sorglig 
mentalitet och hennes tal om att vi vuxna har ansvar 
för alla barns bästa kändes som en röst från en annan 
tid. Samtidigt ville jag skicka en tanke till ”Rådvill” 
som vågade erkänna den statusoro som jag är säker på 
att många av Bergströms påhejare känt men inte gärna 
skyltar med. 

För sanningen är ju att alla enträgna försök att 
statussäkra kan vara lönlösa. Rätt som det är kan det 
vara din 6-åring som oroligt knackar på ett annat barns 
dörr. 

Åsa Beckman 

asa.beckman@dn.se 
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09 Vaccinsamordnaren 
tror på första dos till 
alla senast i sommar 
Ökad tillgång till vaccin har gjort att Region 
Stockholm nu börjar vaccinera personer över 
70 år. Om allt flyter på kommer alla 
stockholmare över 18 år att ha fått sin första 
dos under sommaren, enligt 
vaccinsamordnaren Magnus Thyberg. 

– Jag tror att det blir under sommaren, -
definitivt, säger han. 

Förra veckan vaccinerades 46 000 personer på någon 
av länets 218 vårdcentraler, som vaccinsamordnaren 
Magnus Thyberg beskriver som ”navet” i 
vaccineringsarbetet. 

– Den här veckan har vi kunnat skicka ut mer till 
vårdcentralerna, de är ändå basen i vår vaccination, 
säger han.  

På torsdagen meddelade regionen att åldern för att få 
vaccinet sänks till 70 år. Inledningsvis gäller den nya 
åldersgränsen på de fyra vaccinationsmottagningarna, 
där det krävs bank-id för att boka, men 
informationsbrev kommer också att skickas ut för den 
som vill boka en tid via telefon på sin egen vårdcentral. 

I samband med beskedet om den nya åldersgränsen 
blev regionens app Alltid öppet, som används för att 
boka vaccintid, kortvarigt överbelastad. 

Att regionen nu plötsligt har god tillgång på vaccin 
beror bland annat på att det hunnit byggas upp ett -
lager av Astra Zenecas vaccin, under den tid som 
användningen var pausad. 

Samtidigt ser vaccintillgången väldigt olika ut 
beroende på var vårdcentralerna ligger. 

DN kunde igår berätta om Susan Martin, som kämpat 
för att hennes 77-årige alzheimersjuke make ska få 
vaccin men fått svaret från sin vårdcentral att de inte 
har vaccin. Avsaknaden av bank-id har dessutom gjort 
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att maken inte kan boka någon av de många lediga 
tiderna på vaccinationsmottagningar. 

Fördelningen av vaccinet till vårdcentralerna sker 
enligt Magnus Thyberg utifrån hur många listade 
patienter man har i den aktuella åldersguppen, och hur 
hög vaccinationsgraden är.  

– Jag tycker att det är bra att vårdcentraler inte 
stannar upp och väntar in andra vårdcentraler för att 
hamna i samma åldersgrupp. Däremot måste vi genom 
vaccinfördelningen arbeta för att avstånden inte ska bli 
för stora. Vi behöver arbeta för att få en så jämlik för-
delning som möjligt, säger Magnus Thyberg. 

Om allt går som planerat tror Magnus Thyberg att 
samtliga stockholmare över 18 år kommer att ha fått 
sin första spruta under sommaren. 

– Jag tror att det blir under sommaren, definitivt, 
säger han. 

Marijana Dragic 

marijana.dragic@dn.se 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 

FAKTA. SÅ GÖR DU FÖR ATT BOKA 

Via appen Alltid öppet 

Här kan man boka tid på de fyra 
vaccinationsklinikerna (Täby, Stockholmsmässan i 
Älvsjö, Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska 
sjukhuset). Appen kräver inloggning med bank-id. 

På 1177 vårdguiden 

Här läggs lediga tider på vårdcentralerna upp löpande. 
Även här krävs e-legitimation för att logga in. 

Kontakta din vårdcentral 

Ring din vårdcentral eller kontakta dem digitalt till 
exempel via en app om de erbjuder en sådan. 

Källa: Region Stockholm 
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09 ”Det är helt 
obegripligt att det är så 
krångligt” 
Systemet för att boka tid för vaccinering får 
fortsatt kritik. 

Även om det går bra att ringa sin vårdcentral, 
krävs det mobilt bank-id för att få tid på de 
stora vaccinmottagningarna. 

– Det är helt obegripligt att man väljer en så 
krånglig väg när man ska få så många 
vaccinerade så snabbt som möjligt, säger Peter 
Sikström, generalsekretare för SPF 
Seniorerna. 

Många äldre är frustrerade över att det saknas tydlig 
information om att det krävs en app för att boka tid på 
vaccinmottagningarna i Täby, Stockholmsmässan i 
Älvsjö, Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska 

universitetssjukhuset – och att appen kräver mobilt 
bank-id. 

En person berättar för DN att det var hennes dotter 
som informerade henne om att ladda ner appen Alltid 
öppet, för att snabbt kunna boka tid för vaccin. Hon 
behövde fylla i en hälsodeklaration i appen, för att 
sedan svara på samma frågor när hon kom till 
mottagningen. 

Enligt statistik från bank-id hade 28,7 procent av alla 
folkbokförda i Sverige, som var 81 år eller äldre, mobilt 
bank-id i november förra året. I åldersgruppen 71–80 
år var det 65,3 procent. 

Peter Sikström är generalsekreterare för SPF 
Seniorerna, en partipolitiskt obunden 
medlemsorganisation för pensionärer. Även han 
uppger att många upplever systemet som krångligt. 

På 1177 Vårdguidens hemsida krävs det numera även 
att personer som har bank-id på en annan enhet, måste 
skanna en QR-kod. 
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– Det är några smarta tekniker, som har tänkt ut en 
smart idé som är digitalt säker, men den är ju inte 
användbar. Samtidigt måste alla visa legitimation på 
vaccinmottagningar oavsett. Varför går det inte att 
ringa för att boka tid, utan de här konstiga 
inloggningarna, säger han. 

Peter Sikström menar också att det är svårt att få hjälp 
av barn och barnbarn eftersom äldre ska undvika 
fysisk kontakt under pandemin. 

I en granskning förra året pekade Inspektionen för 
socialförsäkringen (ISF) på att digitala kontaktvägar 
inte får vara det enda alternativet i kontakt med 
myndigheter. De tittade i sin granskning på 
kontaktvägar med Pensionsmyndigheten men 
upptäckte att det även rörde sig om ett större 
sammanhang, vilket de skrev i DN Debatt.  

– Vi såg ju i den granskningen att det fortfarande är 
många som inte har e-legitimation, och därför hamnar 
mer och mer utanför samhället. Det är viktigt att 
myndigheter är medvetna om det, och ser till att det 

finns alternativa kontaktvägar, säger Per Gustafson, 
utredare vid ISF. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 
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09 ”Vi är vaccinerade 
och vill inte längre 
isolera oss” 
Coronapandemin. Självklart vaccinerar vi oss för att 
minska smittspridningen och bli av med den här 
pandemin. Men ett ännu tyngre skäl är säkert att 
skydda sig själv och få återgå till ett någorlunda 
normalt liv. 

Varför ska man vaccinera sig om allt ska fortsätta som 
tidigare? Det är kanske bättre att vänta och avvakta fler 
biverkningar? Eller det kanske kommer bättre vaccin? 

Min man och jag har hållit oss isolerade i över ett år 
och följt alla Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Nu är vi vaccinerade och det finns 
inte på kartan att vi tänker fortsätta hålla oss isolerade. 

Vi kommer inte att trängas i folksamlingar, vi kommer 
att hålla avstånd och tvätta våra händer. Men vi 
kommer att träffa andra människor, främst andra som 

är vaccinerade, men även våra barn och barnbarn. Vi 
kommer att gå i affärer, men när det är lite folk. 

Det här har vi väntat på. Det verkar ologiskt att 
vaccinet skyddar till 90 procent och att det ska göra att 
smittspridningen på sikt minskar, samtidigt som vi 
som är vaccinerade inte ska få någon ökad frihet. 

Lena Rygge, Stockholm 
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09 ”Viktigare att 
vaccinera än strikt följa 
åldersgränser” 
Covid-19. Kan inte förstå sjuksköterskans tankegång 
när en 73-årig kvinna som under påskhelgen kom till 
Stockholmsmässan i Älvsjö vägrades vaccin för att hon 
inte fyllt 75 år. Det viktigaste är väl att vaccinera så 
många som möjligt, inte att rida på absurda regler? 

När jag 2009 var på Radiumhemmet i Solna satt frun i 
väntrummet. En trevlig sköterska gick runt och frågade 
om någon ville ha vaccin. Då var det svininfluensan 
som grasserade. Min fru tackade med glädje ja. Inget 
krav på personnummer eller annan form av 
registrering behövdes. Sköterskan i Älvsjö måste ha 
missat alla lektioner i empati. 

Erik Jakobsson, Södertälje 

10 Sommargäster kan 
ge vaccinbrist 
Regioner som tar emot många sommargäster riskerar 
att drabbas av vaccinbrist om besökarna väljer att 
vaccinera sig där, rapporterar SVT. 

För även om man inte är hemmahörande på orten har 
man rätt att vaccinera sig på en plats man har bott på 
under minst två veckor, enligt SVT. Gästerna kan 
därmed öka behovet av antal vaccindoser. 

– Vi kan inte ta höjd för det, vi får den tilldelade 
mängd vi har och den är utifrån vår folkbokföring. 
Därför vädjar vi att ta andra dosen där man tagit sin 
första dos, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i 
Region Skåne, till SVT. 

TT 
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10  26 nya dödsfall med 
covid-19 
Ytterligare 26 dödsfall med bekräftad covid-19 har 
rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Totalt 
har nu 13 621 smittade personer avlidit i Sverige. 

Sammantaget har 857 401 personer i Sverige 
bekräftats smittade med covid-19. 

TT 

10 Astra Zenecas och 
Janssens vaccin utreds 
av EMA 
EU:s läkemedelsmyndighet EMA utreder nu 
Janssens vaccin sedan rapporter om några få 
fall av blodproppar kommit från USA. EMA 
undersöker också ännu en misstänkt 
biverkning av Astra Zenecas vaccin mot 
covid-19. 

EMA har tidigare meddelat att det kan finnas ett 
samband mellan Astra Zenecas vaccin och blodproppar 
i kombination med låga nivåer av blodplättar. 
Liknande rapporter har kommit in till EMA även när 
det gäller vaccin från Janssen som ska börja ges i EU i 
slutet av april. 

– Nu har det dykt upp rapporter i USA om fyra fall av 
blodproppar som gör att EMA:s säkerhetskommitté 
startar en säkerhetsutredning för Janssens vaccin, 
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säger Ulla Wändel Liminga, ansvarig för 
läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket. 

I ett av fallen avled personen, skriver EMA i ett 
pressmeddelande. 

Hittills har närmare fem miljoner människor fått 
vaccinet i USA. 

Redan i mitten av mars fanns det tecken på att 
Janssens vaccin i sällsynta fall kunde ge den här typen 
av blodproppar. EMA utreder nu om det kan finnas ett 
samband mellan vaccinationen och sjukdomsfallen och 
om man i så fall måste vidta åtgärder. 

Också Astra Zenecas vaccin blir föremål för en ny 
utredning av EMA. Detta sedan ett mindre antal 
personer drabbats av en åkomma där de minsta 
blodkärlen börjar läcka. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

10 Gravida avråds 
vaccinera sig – fostret 
kan få skador 
Gravida klassas som riskgrupp mot covid-19, 
samtidigt avråder Folkhälsomyndigheten 
generellt från vaccinering av gravida. 
Egentligen är det inte föräldern, utan fostret 
som kan skadas.  

Detta vet myndigheterna i nuläget om covid-19 
hos gravida. 

Den som väntar barn ska vara mer försiktig än den 
allmänna befolkningen och undvika att smittas av 
coronaviruset, enligt myndig-heternas 
rekommendationer. Rådet, som utfärdades i början av 
år 2021, gäller från vecka 20 i graviditeten. 

Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på enheten för 
patientsäkerhet på Socialstyrelsen, och Bernice 
Aronsson, specialistläkare och utredare på enheten för 
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vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, svarar 
på sex frågor om risker och vaccin för gravida: 

1. Vad är risken för gravida som smittas med 
covid-19? 

Socialstyrelsen har sett en förhöjd risk för att barnet 
föds för tidigt om mamman insjuknar i covid-19 mellan 
vecka 20 och vecka 36 av graviditeten.  

– Det är den risken som gör att gravida klassas som 
riskgrupp. Men det är alltså inte i första hand för att 
kvinnan löper större risk för allvarlig sjukdom, säger 
Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på 
Socialstyrelsen.  

För tidig födsel klassas som före vecka 37 i 
graviditeten. Ett barn kan överleva utanför moderns 
mage från vecka 22 och vanligtvis behöver de som föds 
före vecka 36 någon form av vård. Ju mer för tidigt 
barnet föds desto fler risker finns det, eftersom 
organen inte är tillräckligt utvecklade. Vanligt är att 

barn som föds mycket för tidigt behöver hjälp med 
andningen. 

I nuläget finns inga siffror på om risken för att föda för 
tidigt hänger ihop med hur allvarlig covidsjukdom 
mamman får. 

– Den information som ingår i analysen är bara 
gällande covid-infektion ja eller nej, så några sådana 
indikationer har vi inte. Men en för tidig födsel betyder 
ju i sig att sjukdomen har fått ett allvarligt förlopp, 
säger Urban Nylén. 

2. Hur stor är risken att föda för tidigt?  

Majoriteten av de som får covid-19 under den andra 
halvan av graviditeten föder inte för tidigt. Men att 
insjukna efter 20:e veckan gör att risken blir ungefär 
dubbelt så stor. 

– I praktiken är det så att under ett års tid såg vi 130 
fall av för tidig födsel i en grupp där det förväntade 
antalet var 65 fall, säger Urban Nylén. 
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I en annan uträkning såg Socialstyrelsen att risken för 
för tidig födsel var 5,5 procent bland de som inte haft 
covid-19 mellan vecka 20 och 34. Bland de som hade 
haft covid-19 under den perioden var risken 12 
procent.  

Risken för allvarliga konsekvenser av covid-19 är högre 
för äldre personer än för gravida, enligt 
Folkhälsomyndigheten.  

3. Hur har kunskapsläget om gravida och 
covid-19 utvecklats under pandemin?  

Under våren 2020 tog Socialstyrelsen fram en lista 
över de grupper som löper högre risk för allvarlig 
sjukdom eller död av covid-19. Arbetet gjordes på 
uppdrag av regeringen, som i början av 2021 gav 
myndigheten i uppdrag att uppdatera listan. 

– När vi då gjorde nya analyser såg vi den här risken 
vid graviditet. Det har klarnat under året. Förra våren 
fanns det helt enkelt inte tillräckligt med underlag, 
säger Urban Nylén.  

4. Vad finns det för kunskap om att genomgå 
förlossning med pågående covid-infektion?  

Efter vecka 36 ser Socialstyrelsen inte längre samma 
risker för för tidig födsel, främst eftersom ett barn inte 
löper några stora risker av att födas då. Men mamman 
bör fortsatt försöka undvika att smittas, för att inte 
behöva genomgå förlossning med pågående sjukdom. 

– Det finns erfarenhet av det, förstås. Att ha en 
luftvägsinfektion med hosta och kanske feber är ju en 
belastning under förlossningen, som i sig är väldigt 
krävande. Sedan finns det gravida som blir allvarligt 
sjuka och behöver man sjukhusvård eller till och med 
iva-vård blir det komplicerat. Det händer att man 
behöver göra kejsarsnitt i det läget, säger Urban 
Nylén.  

5. Ska gravida vaccineras mot covid-19?  

I dagsläget ska ingen allmän vaccinering av gravida 
göras i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Anledningen är att det finns litet 
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underlag från studier om hur vaccinet fungerar på 
gravida. Flera andra länder har samma riktlinjer som i 
Sverige.  

Folkhälsomyndigheten gör kontinuerliga bedömningar 
av nyttan med att vaccinera gravida och vilka risker 
som kan finnas, förklarar Bernice Aronsson på 
Folkhälsomyndigheten.  

”Vi kan, utefter dessa data, komma att ändra 
prioritetsordning och rekommendation för vaccination 
till gravida. Folkhälsomyndigheten har kontakt med 
professionen och Läkemedelsverket och bedömer 
kontinuerligt om dessa rekommendationer ska 
ändras”, skriver Bernice Aronsson i ett mejl till DN. 

I enskilda fall kan gravida vaccineras, efter en 
individuell bedömning av läkare som kan överväga 
möjliga risker och nyttan för modern och fostret. 

6. Vad kan den som är orolig göra? 

Det är begripligt att vara orolig och bekymrad om man 
väntar barn, säger Urban Nylén. Han nämner några 

saker som han menar är bra att komma ihåg, för att 
sätta riskerna i perspektiv. 

– Det man kan säga är att det förekommer ju för tidiga 
förlossningar även utan covid-19. Och av de som 
smittas är det en ganska liten andel som drabbas av det 
är. Sedan ska man också komma ihåg att för tidig 
födsel behöver inte innebära att barnet blir skadat. Så 
även om det händer så kan barnet klara sig bra, säger 
han och fortsätter:  

– Är man orolig så ska man ha kontakt med 
mödrahälsovården och ställa sina frågor till dem, det 
är viktigt. 

Amanda Dahl amanda.dahl@dn.se 
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10 Kristina 
Hedberg: ”Kakjävel”, svarar 
jag lyckokakan 
Pandemin har gett ett uppsving för både 
faktasökande och magiskt tänkande. Men en 
sak har Folkhälsomyndighetens statistik 
gemensamt med lappen i restaurangens 
lyckokaka – hur budskapet landar beror helt 
på läsarens dagsform. 

När lappen trillade ut på restaurangbordet uppe vid 
Poseidon blev jag överraskande berörd av lyckokakans 
budskap: ”Ditt tålamod prövas. Men du kommer att 
nå ditt mål.” Det gick rakt in. Jag kände mig sedd, 
bekräftad och bönhörd. Det inskränkta året med 
smitta, oro och enformighet skulle få ett slut. Prisa 
gudarna! 

Även om just detta med kak-information var nytt för 
mig, känner jag igen reaktionsmönstret. För trots att 

2020 blev året då faktasökandet fick en helt ny vår när 
vi alla lärde oss R-tal, grafer och virologi, så blev det 
också ett nytt rekordår för magiskt tänkande och 
tvångsmässiga mantran. Vi har varit många som i 
sökandet efter ny energi varvat vetenskap med 
hemmasnickrade strategier. Allt som fått oss att orka 
ännu en vecka, eller en dag, eller en timme… (minut?) 
har fått duga. 

Det vanligaste till en början var – om ni minns – att vi 
sa till varandra ”vilken tur att detta kommer nu, när 
det ändå är ljust och varmt och vi kan ses utomhus. 
Tänk om pandemin hade drabbat oss i NOVEMBER!” 
Nu vet vi hur det gick med det, men under förra våren 
var det där en livsuppehållande sentens.  

Annat vi ägnat oss åt är påhittade kalkyler, som utgått 
från att viruset på något vis skulle vara rättvist. Ni vet 
”jag har jobbat hemma hela månaden, så nu kan jag gå 
på krogen”, eller ”jag har alltid munskydd på mig i 
kollektivtrafiken, så då kan jag åka skidor över jul”. Ett 
magiskt köpslående med pandemin, som sällan visat 
sig fungera.  
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När jag stämt av måendet med vänner, kollegor och 
familj har det nästan alltid kretsat kring orden ”vi är 
friska, men…” och sedan pratar vi psykiska 
formkurvor. Hur väl har vi lyckats uppbåda något slags 
hopp kring olika tecken vi tycker oss se. 

Ibland har de varit kunskapsbaserade. I början sa vi till 
exempel ”Oxford” tröstande till varandra. Forskarna 
där verkade ju ha gott hopp om ett tidigt vaccin. Vi 
lärde oss att vissa blodgrupper var skyddande, och 
sökte mangrant upp våra egna för att stärka själens 
rustning mot det till synes okontrollerbara som rasade 
där ute. När den brittiska variationen gav oss hicka, 
kom också en liten ljusning i nyheten att färre som 
insjuknade i den verkade tappa smak och lukt. ”Det är 
ju ändå något?!” Se där, en informationsmässig 
snuttefilt. 

Men ju fler bakslag som kommit, desto duktigare har vi 
alla blivit på att hitta även helt ovetenskapliga bloss i 
mörkret. 

Så även om de där kakorna ju är magnifikt ointressant 
att äta och lappen som kommer fram väldigt sällan 
säger en något, så blev det annorlunda den här gången. 
Jag hann knappt öppna stanniolen och läsa texten – 
”du kommer att nå ditt mål” – innan den var 
fotograferad och delad på nätet. Vilken ljuvlig profetia. 
”Kakan har talat”, skrev jag. ”Hejdå skitvirus!” 

Tills någon kommenterade med frågan: ”När?” 

Det var då jag såg den brutala sanningen i kakans 
innehåll. Visst står det att jag ska nå mitt mål, men det 
sägs ju noll och nada om när detta ska ske. Målflaggan 
som flyttats genom hela pandemin är lika suddig som 
någonsin förr. Det jag tolkade som sköna maj kan lika 
gärna vara löftet om ännu en lång grå november. 
Datumet är fortsatt ovisst. 

Jag fick uppdatera mitt budskap till vänkretsen: 
”Kakjävel”. 

Kristina Hedberg 

kristina.hedberg@dn.se 
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10 Nobben för 
avelsplan för 
bondkatten 
Ett nytt avelsprogram för bondkatter har väckt 
ilska och protester bland svenska kattvänner. 
Nu drar Jordbruksverket tillbaka sitt 
godkännande. 

– Vi anser inte att den är förenlig med våra 
djurskyddsregler, säger Helena Elofsson, 
djurskyddschef på Jordbruksverket. 

Avelsprogrammet från den nybildade föreningen 
Lantrasföreningen Bondkatten anser att svensk 
bondkatt är en egen ras, en svensk lantras. Planen, 
som först godkändes i december 2020, går bland annat 
ut på att fertila katter ska röra sig fritt. 

Men efter stora protester från ett 70-tal 
djurskyddsorganisationer och en ytterligare 
granskning har Jordbruksverket ändrat sig. 

Myndigheten anser att avelsprogrammet inte är 
tillräckligt tydligt med hur man ska förhindra 
oplanerad förökning. 

– Som kattägare är du ansvarig för att vidta tillräckliga 
åtgärder för att förebygga oplanerad eller oönskat 
överdriven reproduktion och det tycker vi inte att 
planen gör, säger Helena Elofsson. 

TT 
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10 Vi måste sluta 
slänga så mycket mat! 
Ungefär 17 procent av all mat i världen kastas i 
soptunnan. Om vi åt upp maten i stället skulle 
naturen och klimatet må mycket bättre. 

Nyligen kom en rapport från FN (Förenta nationerna) 
som visar hur stort det så kallade matsvinnet är i 
världen. Totalt kastas cirka 900 000 miljoner kilo 
ätbar mat varje år. Vi talade med Ingrid Strid, som 
forskar om matsvinn vid SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet. 

Vad är dåligt med detta? 

– Det är dåligt för den biologiska mångfalden, det vill 
säga djur och natur på jorden. För att producera mat 
måste man röja tidigare orörd natur, till exempel 
regnskogar. Dessutom bidrar produktionen till klimat-
förändringarna. Den gör att mycket koldioxid släpps 
ut. 

Är det lika dåligt att kasta all typ av mat? 

– Det är sämst att kasta animalier, det vill säga kött, 
fisk, ägg och mejeriprodukter. Dessa är mest krävande 
att framställa. Att kasta en och annan potatis är inte 
lika farligt. 

Varför kastas det så mycket? 

– Mycket handlar det om vi har så mycket mat hemma 
att vi inte hinner äta upp den innan den blir dålig. 
Sedan har ”bäst före”-datumen på förpackningarna 
gjort att många är rädda för mat som fortfarande går 
att äta. Vi har också blivit lurade att färsk mat alltid är 
bättre än den som är torkad, fryst eller konserverad. Så 
är det absolut inte. En av nackdelarna med färsk mat 
är att så mycket blir över och måste kastas. 

Du vill ha ”matbedömning” på schemat i skolan? 

– Ja. Jag tycker att man borde lära sig skilja på ätlig 
och oätlig mat på hemkunskapen. Alla får hela tiden 
höra att man ska lukta och smaka för att veta om 
maten är för gammal. Men hur ska man veta hur 
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rutten spenat, mögligt bröd och dåligt kött luktar om 
man aldrig har lärt sig det? 

Du har en film på Youtube där du äter ett år gammal 
yoghurt? 

– Ja, det är en kul grej. Den har fortfarande inte blivit 
dålig efter ett år när den har stått oöppnad i kylen. 
Syrad mjölk håller väldigt länge. 

Räcker det att ”uppfostra” människor för att få stopp 
på matsvinnet? 

– Nej, jag tror att det behövs nya lagar också. Man 
skulle till exempel kunna tänka sig att livsmedels-
affärerna blev tvungna att betala skatt på mat som 
kastas. 

Är det något som går åt rätt håll? 

– Ja. Det som är bra är att frågan uppmärksammas. 
Politiker världen över förstår att det här är ett problem. 
FN:s mål är att matsvinnet ska vara hälften så stort år 
2030 jämfört med år 2015. 

Katarina Schück 

katarina.schuck@dn.se 

10 Maria Crofts: Så 
här gör du med 
pengarna 
Nu kommer skattepengarna som många har 
längtat efter. Men när du har pengarna gäller 
det att ta hand om dem på bästa sätt. Här är 
tips på hur du kan göra.  
KOMMENTAR Skattepengarna kommer in på det 
konto du anmält hos Skatteverket. I många fall är det 
ett lönekonto utan ränta. Därför ska du inte låta 
pengarna vara kvar där. Så här kan du göra om du får 
pengar tillbaka på skatten: 
1 Flytta pengarna. Se till att flytta dina pengar från det 
räntelösa lönekontot till ett konto med ränta. Även om 
räntorna är låga är det bättre än att inte få någon ränta 
alls.  
2 Buffertspara. Alla behöver ha pengar till oförutsedda 
utgifter. Har du det slipper du låna om du till exempel 
blir sjuk, arbetslös eller måste byta ut en kapitalvara. 
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Hur stor buffert du behöver beror på hur du bor och 
hur du har det. Bor du i villa finns det till exempel fler 
saker som kan gå sönder och behöva bytas ut än om du 
bor i hyresrätt. Men en tumregel är att alla behöver ha 
en buffert som täcker minst två månaders utgifter. 
Buffertsparandet ska du ha lättåtkomligt på ett 
bankkonto med ränta.  
3 Lös krediter. Kortkrediter har ofta höga räntor och 
därför ska man försöka betala av dem så fort som 
möjligt. Passar du på att förstöra kortet och koden 
minskar risken att du skuldsätter dig igen. 
4 Betala lån. Om du har blancolån, lån utan säkerhet, 
kan du göra en extra avbetalning eller försöka betala av 
hela skulden. Då blir räntan lägre och du får lägre 
månadskostnad eller kan betala av lånet snabbare. 
5 Målspara. Öppna ett sparkonto där du sätter undan 
pengar till något du vill köpa eller göra. Det kan till 
exempel vara en semesterresa eller en kapitalvara. 
Pengarna har du lättillgängliga på ett sparkonto med 
ränta.  
6 Sparkonto. Sparräntan på konton utan krav på lägsta 
insättning men med insättningsgaranti och fria uttag 

ligger på mellan 0,5 och 0,9 procent. Är du beredd att 
sätta in en större summa eller ha pengarna bundna en 
viss tid går det att få något högre ränta. 
Hos finansbolag som inte är anslutna till den statliga 
insättningsgarantin går det att få högre ränta. Bolagen 
måste betala mer för att de som sparar hos dem tar en 
större risk. Ett generellt råd är att avstå från att spara 
på konton utan insättningsgaranti. 
På Compricer.se kan du jämföra sparkonton och se om 
de har insättningsgaranti. 
7 Fonder. Fondsparande ska ses som ett långsiktigt 
sparande som ska pågå i minst fem år. Under den tiden 
hinner börsen troligen gå både upp och ner flera 
gånger men på lång sikt brukar fondsparande ge bättre 
avkastning än sparkonto. 
Välj fonder med låga avgifter, helst under 0,5 procent. 
Det är omöjligt att veta om en fond kommer att gå bra 
eller dåligt under åren men en högre avgift ger alltid 
högre kostnad. 
8 Bolån. Om du inte har kortkrediter eller blancolån 
och har en buffert kan du överväga att amortera på ditt 
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bolån. Då minskar du ränteutgiften och förbereder dig 
inför kommande räntehöjningar. 
9 CSN-lån. Det här är de bästa lånen man kan ha och 
de sista du ska anstränga dig för att betala av. Räntan 
är låg, 0,05 procent, och det kommer sannolikt att 
dröja många år innan den kommer ifatt bolåneräntan. 
De övriga villkoren är också bra. Lånet skrivs av i vissa 
situationer och ibland går det att slippa betala under 
perioder. 
Men har du inga andra skulder och ett buffertsparande 
kan det finnas skäl att betala av på CSN-lånet. Du 
kanske inte vill ha några skulder eller också vill du bli 
av med amorteringarna som kan vara på ganska stora 
belopp. 
Maria Crofts 
maria.crofts@dn.se 

10 Rekordmånga får 
tidig utbetalning 
Den här veckan gjordes årets första 
utbetalning av skattepengar. I den här 
omgången fick nästan 2,5 miljoner svenskar 
dela på 18,3 miljarder kronor.   
Totalt är det 2 455 172 personer som har kvalificerat 
sig för att få pengar nu i april och det är nytt rekord. 
För de flesta sker utbetalningen automatiskt.  
Det går fortfarande att anmäla ett konto hos 
Skatteverket och när det är gjort tar det ungefär en 
vecka innan pengarna betalas ut.  
Men ungefär 70 000 personer som får tillbaka på 
skatten får inte pengarna utbetalda. En del av dem ska 
få tillbaka så lite pengar att det inte blir någon 
utbetalning. Överskottet på skattekontot måste vara 
minst 100 kronor för att pengarna ska betalas ut 
automatiskt. Andra har skulder hos Kronofogden. 
Den andra utbetalningen sker i början av juni. Då får 
de som deklarerade senast den 3 maj sina 
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skattepengar. Detta gäller även de som använde 
pappersbanketten.  
Maria Crofts 
maria.crofts@dn.se 

11 Studie: Pojkar 
drabbas hårdare av 
covid-19 
Barn med underliggande kronisk sjukdom och 
pojkar har en signifikant förhöjd risk att 
drabbas av allvarlig covid-19. Det visar en av de 
största studierna som hittills gjorts av barn 
som har smittats av coronaviruset. 

Barn som har underliggande kroniska sjukdomar har 
mer än tre gånger så hög risk att drabbas av allvarlig 
covid-19 om de smittas. Det visar en amerikansk 
undersökning som har tittat på över 20 000 barn som 
insjuknade i covid-19 mellan mars och oktober förra 
året. 

Forskarna har använt sig av ett register som omfattar 
ungefär 20 procent av all sjukhusvård i USA. I registret 
sökte forskarna fram barn, 18 år och yngre, som hade 
sökt sjukvård och fått diagnosen covid-19. Totalt var 
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det strax över 20 700 barn och av dessa blev närmare 
tolv procent, eller drygt 2 400 barn, inlagda på 
sjukhus. Resultaten publicerades i tidskriften Jama 
network open i fredags. 

– Detta är barn som är så pass dåliga att föräldrarna 
har upplevt att de måste söka sjukhusvård. De är alltså 
mycket sjukare än genomsnittet av barn som smittas, 
säger Tobias Alfvén, barnläkare vid Sachsska barn- och 
ungdomssjukhuset och docent i global hälsa vid 
Karolinska institutet. 

Av de inlagda barnen var det drygt 750 som drabbades 
av allvarlig covid-19, det vill säga att barnen behövde 
intensivvård, respiratorvård eller i värsta fall avled på 
sjukhus. 

Barn med underliggande kroniska sjukdomar var 
kraftigt överrepresenterade bland de som drabbades 
allvarligt. Men studien kan, på grund av registrets 
konstruktion, inte redogöra för vilka de sjukdomarna 
var, något som gör Tobias Alfvén lite besviken. 

– Det jag var mest nyfiken på var vilka underliggande 
sjukdomar som leder till en ökad risk för svår covid-19. 
Men här klumpar de ihop alla med underliggande 
sjukdomar och då hjälper det inte oss speciellt mycket 
kliniskt, vi vet redan att barn med svårare 
underliggande sjukdomar ofta drabbas hårdare av 
infektionssjukdomar. Det vi skulle vilja veta är hur det 
är med mildare underliggande sjukdomar som till 
exempel astma, men där blev vi tyvärr inte mycket 
klokare, säger han. 

Studien visar också att det var en liten övervikt av 
flickor bland de insjuknade och även att det var fler 
flickor än pojkar som lades in på sjukhus, men bland 
de som blev allvarligt sjuka var det i stället signifikant 
fler pojkar än flickor. Forskarna anger att risken för 
pojkar att drabbas av allvarlig covid-19 är drygt 50 
procent högre än för flickor. 

– Detta har tidigare visats hos vuxna, men inte så 
tydligt hos barn med covid-19. Vid många andra 
infektionssjukdomar är det ju så att pojkar oftast blir 
sjukare. Hypoteserna kring detta handlar om 
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könshormonernas påverkan på immunförsvaret, säger 
Tobias Alfvén. 

Han menar dock att de riskökningar som studien visar 
inte bör resultera i någon ökad oro hos föräldrar. I 
stället pekar han på att det studien i första hand visar 
är hur ovanligt det är att barn drabbas allvarligt av 
sjukdomen. 

– Räknar man med de två miljoner barn som fick en 
covid-19-diagnos i USA förra året kan man se att 
ungefär två av tusen barn som får en diagnos drabbas 
av en allvarlig sjukdom. I Sverige är den siffran knappt 
ett barn per tusen smittade, så det är någonstans i 
samma storleksordning. Det visar att det är väldigt få 
barn som insjuknar som får en svår covid-19-infektion, 
säger Tobias Alfvén. 

Däremot ökar studien kunskapen om vilka barn som 
bör betraktas vara i någon riskgrupp, menar Tobias 
Alfvén. Vid en eventuellt framtida vaccinering – efter 
att de nu pågående studierna kunnat visa att 
vaccinerna är säkra och effektiva om de ges till barn – 

så kommer barn med underliggande kronisk sjukdom 
stå högt upp på listan, menar han. 

– Även om studien inte kunde visa vilka underliggande 
sjukdomar som ökade risken så ökar studien 
kunskapen ytterligare kring att underliggande 
sjukdomar är en tydlig riskfaktor, säger han. 

Fredrik Hedlund 
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11 Fler unga kvinnor 
får antidepressiva 
Den psykiska ohälsan ökar och var tionde ung kvinna 
får i dag antidepressiva läkemedel. 

Dubbelt så många flickor och unga kvinnor fick 
antidepressiv medicin under 2019, jämfört med pojkar 
och unga män. Bland kvinnor mellan 18 och 24 år 
gjorde 10 procent minst ett uttag av ett antidepressivt 
läkemedel på apotek. För män i samma ålder var 
andelen 5 procent, visar en ny rapport från 
Socialstyrelsen. 

Förklaringen är delvis att flickor och unga kvinnor 
oftare får diagnoserna depression och ångestsyndrom. 

TT 

11 EU förbereder för 
två vaccineringar per 
år 
EU-kommissionen har fått medlemsländernas 
tillstånd att inleda förhandlingar om 
vaccinkontrakt i miljardklassen för 2022 och 
2023. Målet är att ha kapacitet att vaccinera 
varje medborgare två gånger om året om 
nödvändigt. 

– Helst ska vi inte behöva använda de här 
vaccinen. Det är i värsta fall som vi behöver ha 
den kapaciteten, säger vaccinsamordnare 
Richard Bergström. 

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström 
bekräftar för DN att EU-kommissionen har fått 
medlemsländerna tillstånd att förhandla ett kontrakt 
för över en miljard doser. 
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– EU-kommissionen har fått ett väldigt långtgående 
mandat från medlemsländerna att köpa in ytterligare 
doser i miljardklassen för 2022 och 2023. Syftet är att 
hantera nya mutationer och virusvarianter. 

Målsättningen är att EU ska kunna vaccinera alla 
unionens medborgare två gånger under både 2022 och 
2023 – om det behövs. 

– Förhoppningsvis kommer vi inte att behöva det. Men 
vi behöver ha kapaciteten. 

Vilken vaccintillverkare det rör sig om vill Richard 
Bergström inte kommentera. 

När är kontraktet på plats? 

– Det kan gå rätt fort. Inom några veckor är inte 
omöjligt. Sen måste jag understyrka att varje 
medlemsland måste bestämma själva om man ska vara 
med i avtalet.  

I fredags uppgav en EU-källa för TT att kommissionen 
vill förhandla fram ett avtal om 1,8 miljarder 
vaccindoser från Pfizer/Biontech. 

Samma dag skrev Folkhälsomyndigheten ned 
vaccinleveranserna för april månad med runt 300 000 
doser. Orsaken är förseningar från framför allt Astra 
Zeneca, men även från Janssen. 

– För Astra Zeneca handlar det om att man har en sats 
av vaccinet som man inte har kunnat släppa iväg i tid. 
Varje sats måste godkännas av myndigheterna och har 
testningen inneburit en försening, säger Richard 
Bergström. 

När det gäller Janssen handlar nedskrivningen bland 
annat om att tillverkaren behövt etablera en ny 
produktionskedja efter exporthindren från USA. 

– Ursprungligen var tanken att få deras doser från 
USA. Men hindren har ställt till det. Därför blir det 
färre doser än väntat i april. Men allt talar för att 
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Janssen klarar av att uppfylla kontraktet under andra 
kvartalet.  

För Astra Zeneca minskar leveranserna i april med 282 
000 doser. För Janssen är tappet 36 000 doser. Enligt 
Folkhälsomyndigheten rör det sig om en förskjutning 
av leveranserna från april till maj månad. 

– Det blir väldigt komprimerat när flera stora 
vaccinleveranser kommer senare framåt sommaren. 
Men jag upplever läget som relativt stabilt framåt. De 
vaccin vi nu räknar med fram till halvårsskiftet 
kommer med stor sannolikhet att komma enligt plan, 
säger Richard Bergström. 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 

11 Hallengren 
behandlas för cancer – 
fortsätter arbeta 
Socialminister Lena Hallengren (S) behandlas 
för bröstcancer. 

– Det är omväxlande omtumlande och väldigt 
overkligt. Att känna att man mår som vanligt 
gör det svårt att ta in, säger hon i TV4:s 
Nyhetsmorgon. 

Hallengren kommer inom kort att inleda 
cellgiftsbehandling, men har som plan att 
fortsätta arbeta. 

För en månad sedan genomgick Lena Hallengren en 
bröstoperation, som gick bra, och hon väntar nu på 
cellgiftsbehandling som ska påbörjas på måndag. 

– Eftersom det är cellgiftsbehandling som gäller under 
våren så vill jag gärna berätta om det, säger hon. 
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Hallengren har kunnat jobba fullt ut under den här 
perioden. 

– Det kommer att finnas dagar då jag är svagare och 
känner att nu orkar jag inte den här dagen, nu måste 
jag ta det lite lugnare och inte känna att jag har så 
många måsten, säger hon.  

– De dagar jag inte känner så gör jag mitt uppdrag och 
mitt jobb. Jag bangar inte för mitt jobb, för det är 
fantastiskt också. 

Ministern får i Nyhetsmorgon frågan om hur hon 
tänker kring arbete och sin egen hälsa framöver. 

– Jag kan inte säga att det ena går före det andra. Men 
det är klart att hälsan går före om jag måste välja, säger 
hon. 

– Min uppfattning är att det går att kombinera, men 
skulle det behövas får jag fundera om jag måste bli 
sjukskriven, fortsätter hon. 

Det finns ingen plan för vem som skulle kunna gå in 
som vikarie om Hallengren inte kan arbeta. Det får vi 
ta då, säger ministern. 

Som cancerpatient under cellgiftsbehandling är 
Hallengren en riskgrupp för att drabbas hårt om hon 
får covid-19, men hon har ännu inte vaccinerats. 

– Jag fick ett erbjudande men det passade inte i veckan 
eftersom jag skulle förbereda KU-förhör, men 
möjligheten kommer kanske igen. När jag ges den 
möjligheten så kommer jag att tacka ja, säger hon i 
TV4. 

Hallengren skriver på Facebook att hon inte kommer 
att ta några risker, vare sig med det arbete som ska 
göras eller med sin hälsa. 

”Arbetet på socialdepartementet måste kunna ledas 
med oförminskad styrka. Förhoppningen är att detta är 
fullt möjligt med god planering, fantastisk vård och 
inte minst möjligheten att kunna arbeta på distans”, 
skriver hon. 
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”Jag vill inte in gå på fler detaljer om mitt 
hälsotillstånd men vill samtidigt vara öppen med att 
jag behandlas för bröstcancer. Mellan 8 000 och 9 000 
kvinnor får diagnosen varje år i Sverige. Kanske kan 
jag bidra till att någon prioriterar sin mammografi eller 
söker för något som oroar”, fortsätter hon. 

Under fredagen satt socialministern i en fem timmar 
lång utfrågning i riksdagens konstitutionsutskott för 
att redogöra för hur regeringen hanterat coronakrisen. 

Statsminister Stefan Löfven skriver i ett inlägg att Lena 
Hallengren det senaste året ”slitit stenhårt och jobbat 
dygnet runt för att hantera coronapandemin”, och att 
hon kommer att fortsätta som socialminister under 
den tid hon får behandling. 

”Jag kommer att göra allt för att stötta Lena 
Hallengren på det sätt hon önskar”, skriver Löfven. 

”Om hon inte kan närvara vid ett 
regeringssammanträde ersätter någon annan minister 
henne. Vi har ett bra system för detta. Hon deltar i 

arbetet inför besluten precis som vanligt”, skriver han 
om tiden framöver. 

Utrikesminister Ann Linde (S) skriver på Facebook om 
hur det är att sitta i en regering. 

”Man får en alldeles särskild relation till sina kollegor. 
Gläds med dem när det går bra, försöker stötta när det 
är tufft, och får samma sak tillbaks. När nu Sveriges 
socialminister och min kollega Lena Hallengren 
berättat offentligt att hon genomgått en 
cancerbehandling, känner vi alla så starkt för henne”, 
skriver Linde. 

DN har sökt Lena Hallengren, som via sin 
pressekreterare hälsar att hon inte kommer att göra 
fler intervjuer just nu. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

FAKTA. BRÖSTCANCER I SIFFROR 
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Varje timme får en kvinna i Sverige beskedet 
bröstcancer. 

Nära 8 000 kvinnor och 60 män insjuknar årligen i 
bröstcancer. 

Omkring 80 procent överlever sjukdomen. 

Två av tre tumörer upptäcks vid 
mammografiscreening. 

Källa: Bröstcancerförbundet 

11 Tomma lägenheter 
på äldreboenden 
Var tredje kommun har många tomma platser 
på sina äldreboenden, enligt en ny 
kartläggning från TT. 

– Man kanske har hittat nya former och klarar 
sig själv hemma. Det vet inte vi, säger Elisabet 
Sundelin, chef för omvårdnadsförvaltningen i 
Solna stad. 

Flera undersökningar på senare tid har visat hur 
coronapandemin skadat förtroendet för 
äldreomsorgen. En siffra från Socialstyrelsen visar 
minskningen, 14 procent, av antalet 80-plussare som 
flyttade till äldreboende under förra året. 

Och nu står ett stort antal kommuner med tomma 
lägenheter på sina äldreboenden. Hela 30 procent av 
de 193 kommuner som har svarat på frågor från TT 
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uppger att de i stor eller ganska stor utsträckning har 
tomma platser just nu. 

I Malmö stad står runt var tionde lägenhet tom i de 
kommunala äldreboendena. 

I Solna står nästan var femte lägenhet på äldreboende 
tom. 

– Man ansöker inte på det sättet som man vanligtvis 
gör och så har det varit sedan maj. Det är ingen 
förändring, säger Elisabet Sundelin, chef för 
omvårdnadsförvaltningen. 

Just i Solna har ett specifikt äldreboende fått stor 
uppmärksamhet under pandemin, Berga. I en kritisk 
rapport från Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) 
anklagas verksamheten för att ha utfärdat direktiv om 
att sjuksköterskor inte skulle besöka covidsjuka äldre. 
Äldre ska också ha dött ensamma och därefter hittats 
av personal, enligt rapporten. 

TT 

11 Svårt göra rätt 
avdrag för 
bostadsaffären 
Den heta bomarknaden märks i deklarationen. 
Ett rekordstort antal ska deklarera en 
bostadsaffär, och många har svårt för vilka 
avdrag man får göra och inte. 

Bostadsmarknaden stod emot krisen och aktiviteten 
har varit hög. I år ska 340 000 personer deklarera en 
bostadsförsäljning – en rekordsiffra, enligt 
Skatteverket. Och 60 000 fler än i fjol. 

Att deklarera en bostadsaffär kan kännas krångligt. 
Vilka kostnader kan man dra av och inte? 

– Många har svårt att hålla reda på vilka renoveringar 
man får göra avdrag för och inte. Det är olika regler 
som gäller för ombyggnad och reparationer, säger 
Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket. 
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För kostnader för om-, ny- eller tillbyggnader som har 
gjorts under tiden man ägt en bostad har man alltid 
avdragsrätt vid en försäljning, oavsett när om-, ny- 
eller tillbyggnaden gjordes. 

– Dit räknas större förändringar i utnyttjandet av 
bostadens yta, till exempel om man flyttar ett kök till 
ett annat rum. Det ska vara väsentliga förändringar, 
inte bara att man renoverar köket, säger Ylva 
Yngveson, privatekonomisk analytiker. 

För reparationer är kostnader avdragsgilla om 
reparationerna har inneburit en förbättring av 
standarden i bostaden, jämfört med hur det var när 
man köpte den. Och dessa kostnader är endast 
avdragsgilla om arbetet gjorts under försäljningsåret 
eller de senaste fem åren före försäljningen. 

– Man utgår hela tiden från skicket när man köpte och 
skicket när man säljer. Har man gjort förändringar 
som har höjt standarden på bostaden kan det vara 
avdragsgillt, säger Ylva Yngveson. 

Man summerar kostnader för byggnation och 
förbättrande reparationer för varje enskilt år och de 
måste tillsammans komma upp till 5 000 kronor under 
ett år för att vara avdragsgilla. Ylva Yngveson påpekar 
också att det endast är de kostnader som lett till en 
faktisk förbättring som är avdragsgilla och inte 
nödvändigtvis alla kostnader man haft i samband med 
förbättringen. 

– Man kan alltid yrka på avdrag för kostnader man 
anser är förbättrande. Men man måste kunna motivera 
noga. Se till att ha stöd för det du gör, säger Ylva 
Yngvesson. 

TT 

Fakta. Kostnader som kan 
vara avdragsgilla 
Kostnader för om- och tillbyggnader som ändrat 
planlösningen, eller rördragningar, är avdragsgilla. 
Kostnaden för en installation av tvättmaskin kan också 
vara avdragsgill om det inte fanns i bostaden tidigare. 
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Reparationskostnader är endast avdragsgilla om de 
innebär en förbättring av standarden i bostaden, 
jämfört med hur det var när den köptes. Exempelvis 
kan en bättre spis klassas som en standardförbättring. 
Men reparationskostnader kan bara dras av om 
kostnaderna uppstått under de senaste fem åren före 
försäljningen. 

Kostnader som kan kopplas till försäljningen av 
bostaden, som mäklararvodet och styling inför 
försäljning, är avdragsgilla. 

Kostnad för lagfart och pantbrev. 

Källa: Skatteverket 

11 Helldén vill stoppa 
nya boendeparkeringar 
En statlig utredning konstaterar att 
nyproduktion av bostäder skulle kunna öka 
med 20 procent i Stockholms län om 
parkeringsnormen halveras. 

– Men vi i Stockholms stad är nästan där 
redan. Problemet är den kraftigt 
subventionerade boendeparkeringen, säger 
trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). 

2016 godkände kommunfullmäktige detaljplanen för 
bostäder på Tobaksbolagets gamla område på 
Södermalm. Ut mot Ringvägen reser sig Stratoskrapan 
med ett parkeringstal på 0,65, ungefär sex p-platser på 
tio lägenheter. I och med att det var industri här 
tidigare finns lokaler under markytan där man har 
byggt garage.  
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– Statens utredning har ett antal förslag om 
mobilitetslösningar och hur man med dessa ska kunna 
skruva ner parkeringstalen. Det gör vi, på ett sätt, 
redan i Stockholm med de projektspecifika gröna 
parkeringstalen med ett spann på 0,3 till 0,6 i all 
nyproduktion. Men man kan i princip komma ner till 
0,1, som då är tillgänglighetsplatser som måste finnas, 
säger Daniel Helldén. 

I regeringens direktiv till utredningen står bland 
annat: ”Vidare ingår att utreda om kommunen i högre 
utsträckning än i dag bör kunna avstå från att kräva att 
en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas så att 
det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt 
utrymme för parkering.” 

– Vi är nästan där. Lagen säger att man ska ordna 
parkeringsmöjligheter inom fastigheten, det är 
grundförutsättningen och den håller vi fortfarande fast 
vid, vi ska inte ha parkeringen på gatan. Om det finns 
tillräckligt bra mobilitetslösningar – som närhet till 
kollektivtrafik, riktigt bra cykelgarage, anslutning till 

en bilpool – ska de boende inte behöva ha bil, säger 
Daniel Helldén. 

Att utredningen gör en omsvängning mot 
mobilitetslösningar är mycket bra, menar han, men 
anser att det skulle behövas en tilläggsutredning om 
parkeringsfrågor.  

– Jag skulle vilja ta bort all boendeparkering för 
nybyggen och kunna differentiera p-avgifter för 
elfordon och storlek på bilar, till exempel. Helt enkelt 
kunna styra staden till en mer kreativ och levande 
miljö. 

Utredningen nämner rapporten ”Framtiden för 
parkering och nya bostäder”, med Fastighetsägarna 
Stockholm, Hyresgästföreningen och 
Naturskyddsföreningen som avsändare. Där framhålls 
att en halvering av dagens parkeringstal skulle kunna 
öka nyproduktionen i Stockholms län med 20 procent. 

I Upplands Väsby och Järfälla skulle det till exempel 
öka möjligheten för nyproduktion av bostäder med 
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runt 50 procent och i Botkyrka nästan lika mycket. I 
Stockholms stad är effekterna marginella utom i 
socioekonomiskt svaga områden, enligt rapporten. 

Utredningen konstaterar också att det finns ett stort 
reformbehov när det gäller parkeringsprissättning i 
syfte att styra parkeringar på ett sätt som gynnar 
transporteffektivitet och attraktiva städer.  

– Det borde absolut ha ingått i direktiven men det har 
inte de fått utreda. Här i innerstan skulle jag säga att 
parkeringsavgiftens nivå inte är ett problem i sig, även 
om vi skulle behöva höja den lite grann för att få bort 
en del av besöksparkeringen. 

Problemet är egentligen boendeparkeringen, menar 
Daniel Helldén. 

– I det här huset, om vi skulle skruva ner 
parkeringstalet till 0,3 för att det är ett så bra läge med 
nära till tunnelbanan och ett stort antal bussar, då har 
de ändå rätt till boendeparkering. Det kostar 1 100 
kronor i månaden i innerstan, ett garage i närheten här 

kostar 2 500–3 000 kronor och om du betalar 
besöksparkeringsavgift för att stå på gatan blir det 
enormt mycket mer. Många här kommer ändå att 
skaffa sig en bil för att boendeparkering i relation till 
allt annat är så billigt, säger Daniel Helldén. 

I nya områden, Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden 
och den kommande bebyggelsen på Årstafältet, tillåter 
inte staden boendeparkering. 

– Vi har ingen skyldighet att införa boendeparkering 
där, de som flyttar in vet från början att det inte finns.  

Mia Tottmar 

mia.tottmar@dn.se 

FAKTA. PARKERINGSAVGIFTER I STOCKHOLM 

Taxeområde 1 täcker ett mindre antal högattraktiva 
gator i City. 

P-avgift per timme: 50 kronor, dygnet runt alla dagar. 

Boendeparkering: Ingen. 
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Taxeområde 2 täcker City, Gamla stan samt de 
viktigaste huvudgatorna i innerstaden. 

P-avgift per timme: 

Vardag, 07-21: 26 kronor. 

Dag före helgdag, 09-19: 26 kronor. 

Helgdag, 09-19: 26 kronor. 

Övrig tid: 15 kronor. 

Boendeparkering: 1 100 kr/månad. 

Taxeområde 3 täcker Vasastan, Kungsholmen, 
Södermalm, Hammarby Sjöstad, Östermalm samt 
områden kring Liljeholmen och Gullmarsplan. 

P-avgift per timme: 

Vardag, 07-19: 15 kronor. 

Dag före helgdag, 11-17: 10 kronor. Övrig tid: ingen 
avgift. 

Boendeparkering: 1 100 kr/månad. 

Taxeområde 4 täcker Ekhagen, Traneberg, Stora 
Essingen, Midsommarkransen, Årsta, Enskede och 
Hammarbyhöjden. 

P-avgift per timme: 

Vardag, 07-19: 10 kronor. 

Dag före helgdag, 11-17: 10 kronor. Övrig tid: Ingen 
avgift. 

Boendeparkering: 500 kr/månad. 

Taxeområde 5 täcker Hägersten, Bagarmossen, 
Riksby och Bromma. 

P-avgift per timme: 

Vardag, 07-19: 2,50 kronor. 

Övrig tid: Ingen avgift. 

Boendeparkering: 300 kr/månad. 
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11 Alla som fyllt 18 år 
erbjuds vaccin i maj 
Just nu vårdas fler smittade på intensivvården 
i Stockholm än under toppen av den andra 
vågen i höstas. Samtidigt fortsätter 
vaccineringen av länets invånare. 

I mitten av maj har turen kommit till alla 
personer som är över 18 år, uppger 
vaccinsamordnaren Magnus Thyberg och 
kräver samtidigt att Stockholm får större andel 
av Sveriges vaccin. 

Hittills har över 360 000 personer vaccinerats mot 
covid-19 i Region Stockholm och vid en pressträff i 
fredags presenterades en preliminär tidsplan för 
vaccinationen. 

I mitten av maj kommer friska vuxna över 18 att 
erbjudas vaccin när den fjärde och sista fasen av 
vaccineringen inleds. För att detta ska uppnås krävs 

dock att Folkhälsomyndigheten ändrar grunden till 
fördelningen av doserna senast i slutet av april, och 
fördelar utifrån andelen i befolkningen som är mellan 
18 och 59 år, enligt vaccinsamordnaren Magnus 
Thyberg. 

– Som det är nu baseras vår tilldelning av vaccin på 
hur många personer vi har över 65 år. Det gör att vi får 
betydligt färre vaccindoser än vår befolkning, sa 
Magnus Thyberg på pressträffen. 

Samtidigt visar siffror från Folkhälsomyndigheten att 
Stockholm fram till och med vecka 13 (4 april) endast 
lyckats använda upp 309 617 doser av totalt 419 700 
som dittills levererats, vilket sätter Region Stockholm i 
en bottenplacering tillsammans med Skåne, Dalarna 
och Västra Götaland. 

Enligt oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) är det 
Stockholms i hög grad privatiserade sjukvård som är 
skälet till att Stockholm ligger efter i vaccineringen. 
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– Över en tredjedel av vården i region Stockholm är 
outsourcad och fördelad på över 4 000 olika aktörer. 
Så ser det inte ut i någon annan region och det gör 
Stockholms vård extremt svårstyrd, säger hon. 

Samtidigt ökar smittspridningen. De senaste tre 
veckorna har det skett en ökning på 8-9 procent per 
vecka. 

– Vi har passerat antalet från när andra vågen var som 
värst i december, säger Johan Bratt, tillförordnad 
hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Att smittökningen fortsätter trots alla restriktioner och 
rekommendationer beror enligt Johan Bratt på att 
många är trötta på pandemin. 

Marijana Dragic 

marijana.dragic@dn.se 

11 ”Separation och 
delad vårdnad har 
rubbat min sömn” 
Ett stressfyllt liv som egenföretagare 
kombinerat med fyraåringens växelvisa boende 
har gett henne problem med sömnen. Hon 
sover ojämnt och är nästan aldrig utvilad. Hur 
kan hon göra för att få en bättre sömnkvalitet? 

Fråga:  

Jag är en kvinna på 39 år som vill rådfråga er om 
sömn. Jag sover väldigt ojämnt och känner mig nästan 
alltid trött. Jag har en son som är fyra år. Allt är bra 
med sonen, men det har varit intensiva år som 
småbarnsförälder och slitningar i relationen till sonens 
pappa. Vi separerade för två år sedan och har nu en 
okej relation.  

Jag tycker vi har ett bra samarbete kring vår son och 
för att han är så liten har vi valt att växla boende ofta. 
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Sonen bor tre dagar hos mig och tre dagar hos pappan. 
Jag märker att min sömn påverkas mycket av detta. 
När sonen bor med mig får jag väldigt lite sömn. Då 
sover jag ytligt och väcks flera gånger per natt. 
Nätterna jag sover själv sover jag länge, minst 8–9 
timmar. Men jag vet inte hur sömnkvaliteten är, för 
även efter dessa nätter känner jag mig inte utvilad när 
jag vaknar. Jag känner mig väldigt trött och kan ligga i 
sängen kanske 10–12 timmar.  

När jag ser tillbaka, förstår jag att det har varit många 
år med mycket stress för min del. Jag har jobbat mer 
än heltid som egenföretagare i flera år. Jag har tyckt 
om mitt jobb och varit delaktig i många olika projekt, 
vilket har känts stimulerande. Jag har ofta jobbat sent 
på kvällarna för att få ihop det, men sista tiden har jag 
inte orkat det och känner att jag inte klarar mitt jobb 
som förut.  

Samtidigt har min mamma varit sjuk i cancer flera år. 
Det har varit slitsamt och ledsamt förstås. Mamma 
bodde på annan ort, och jag försökte finnas där för 
henne, reste ofta dit på helgerna och vi talades vid i 

telefon flera gånger i veckan. Mamma dog för ett år 
sedan. Jag saknar henne i mitt liv. Men jag känner 
också att vi hade en så pass bra relation att en varm 
känsla väcks när jag tänker på henne.  

Har ni några tankar om hur jag kan göra för att få en 
bättre sömnkvalitet eller en ”jämnare” sömn?  

”S” 

Svar: 

Tack för ditt brev! Det låter som att du har haft det 
slitsamt en längre tid, med mycket stress och haltande 
återhämtning. Du skriver om jobbet som har varit 
stimulerande, men som också tagit kraft av dig. Du har 
jobbat mer än heltid, även sena kvällar. Å ena sidan 
har jobbet säkert gett dig energi och bekräftelse, å 
andra sidan har det knaprat på din återhämtning. Hur 
tänker du framåt kring arbetet? Är arbetsbelastningen 
rimlig?   

Du och sonens pappa separerade för två år sedan. Ni 
har hittat sätt att samarbeta runt sonen som fungerar 
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bra. Så värdefullt! Men allt kanske inte har fallit på 
plats utan ansträngning. Du berättar om slitningar i 
relationen förut, och förutom den praktiska 
omställningen som separationen innebär handlar det 
också om att landa i ett nytt liv som ensamstående 
förälder. 

Samtidigt var din mamma sjuk i cancer. Hon bodde på 
annan ort och du besökte henne ofta på helgerna. Jag 
vet inte hur långa resorna var, om du åkte själv eller 
med familjen? Återhämtningen krympte och 
belastningen var hög den här perioden, fullt förståeligt. 
Du ville finnas där och ta vara på tiden med din 
mamma. 

Att ha en närstående som är sjuk tar känslomässig 
energi, som bidrar till trötthet. Oro för framtiden, 
medkänsla med den som är sjuk, kanske ilska över 
situationen, skuldkänslor över att inte räcka till, och 
sorg över det som tas ifrån en är vanliga reaktioner. 
Din mamma dog för ett år sedan. Jag berörs av det du 
skriver och tänker på att du nu, när du själv är 
småbarnsförälder, inte har din mamma kvar. Lever din 

pappa? Finns sonens farfar och farmor? Har du andra 
omkring dig som kan ge avlastning och stöd?   

Du och pappan har sonen tre dagar var. Du sover ytligt 
och väcks flera gånger per natt när sonen bor hos dig. 
Sover ni i samma rum? Ibland kan det vara bra, för att 
slippa gå upp på nätterna. Ibland kan det vara bättre 
att sova i var sitt rum, för att få mer ostörd sömn. Har 
du någon rutin för nedvarvning innan du lägger dig? 
Testa dig gärna fram. Utgå från vad som känns bra för 
dig. Ibland tänker man så mycket på att det ska bli bra 
för barnet att man glömmer bort sig själv. 

Om du ligger vaken länge kan du gå upp en stund för 
att hjälpa kroppen att ”starta om” sömnen, men sätt 
inte i gång någon aktivitet utan behåll natten som 
vilotid. Jag ger detta råd för att jag vet att det kan vara 
effektivt, men jag är samtidigt orolig att du ska kämpa 
med att ”följa råd” och gå upp även om du är dödstrött. 
Känn in din kropp: ibland är det mest värdefullt att 
bara vila. Du kan pröva medveten närvaro i andningen. 
Följ dina andetag, med acceptans, som de är, ett 
andetag i taget. Notera skillnaden mellan in- och 
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utandningen och släpp taget om utandningen. Släpp ut 
luften passivt och släpp spänning i musklerna. Lägg 
märke till pausen mellan dina andetag, och vilan som 
finns där. 

När du inte har sonen sover du åtta timmar eller mer, 
men känner dig ändå väldigt trött och ligger kvar länge 
i sängen. Jag tänker att nätterna med kortare sömn 
bygger upp en sömnbrist som kroppen försöker 
kompensera när du sover utan barn. Det blir ett 
ojämnt mönster som vidmakthåller sig själv. Du 
kanske också har ett omväxlande aktivitetsmönster och 
är mer aktiv när du har energi, för att sen krascha och 
bli passiv. Ett sådant ”push-crash-mönster” 
vidmakthåller tröttheten över tid. Hur skulle du kunna 
göra mönstret jämnare? 

En tanke kan vara att unna dig lite mer sömn när du 
inte har sonen, men inte ligga kvar i sängen utan stiga 
upp när du vaknar på morgonen. Det blir en tydligare 
skillnad mellan vakenhet och sömn, som brukar gynna 
sömnkvaliteten.  

En annan tanke kan vara att förlänga perioden som ni 
föräldrar har sonen, kanske växla efter fyra eller fem 
dagar? Då hinner kroppen hitta en rytm bättre. Försök 
att göra perioderna med och utan barn så lika som 
möjligt. Försök ligga ungefär lika lång tid i sängen. Och 
försök gärna komma ut i dagsljus. Tänk på att inte 
jobba jättemycket dagarna du är själv, så att du inte 
blir helt slut på grund av det. Och tänk på att hitta 
stunder av vila dagarna då du har sonen, så att du inte 
kör över dig själv när du är ensam förälder. Lustfyllda 
aktiviteter, egentid och fysisk rörelse kan vara värdefull 
återhämtning om man är mentalt eller känslomässigt 
trött.   

När en stressande period lugnar ned sig brukar 
tröttheten bli starkare. Då släpper stresspåslaget och 
tröttheten kan ta mer plats. Jag tolkar det som att du 
har blivit tröttare sista tiden och att du känner att du 
inte klarar av jobbet som förut. Det är en viktig signal 
att ta på allvar. Det kan vara bra att träffa din 
husläkare för en bedömning och för att inte missa 
något som kan orsaka tröttheten. Ta också gärna 
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kontakt med en psykolog som kan hjälpa dig att bygga 
upp din energi långsiktigt.  

Så fint att du lyfte frågan om din egen återhämtning. 
Det är dags för den att stå i fokus nu! 

Ta hand om dig,  

Marie Söderström 

12 Ledare: Låt inte 
nostalgikerna sätta 
dagordningen för 
Sverige 
”Varning för vänstersväng.” Så lyder rubriken på 
fredagens debattartikel i Dagens industri, där Skatte-
betalarnas förening påminner om den gamla dåliga 
tiden då Socialdemokraterna förvandlade svenskarna 
till ett av världens högst beskattade folk. 

”Sveriges sensationella tillväxt 1860–1940 och det 
faktum att vi inte deltog i andra världskriget innebar 
att vår ekonomi var så solid att den länge orkade bära 
allt högre skatter och socialiseringar”, skriver artikel-
författarna. 

”Men till slut gick det inte att leva på gamla meriter. 
Sverige började halka efter.” Resultatet blev ”en 
avsevärd välståndsförlust”. 
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I tider då många anser sig svikna av 
samhällskontraktet är det lätt att drömskt blicka bakåt. 
Till vänster, naturligtvis, men också till höger finns de 
som önskar att morgondagen blir lite mer som tiden 
före liberaliseringarnas 1980- och 90-tal: Högre murar 
mellan länder, stater som har ett större inflytande i hur 
medborgarna lever sitt liv och som griper in mer i 
ekonomin. 

Men nostalgi är en svekfull sängkamrat. Tillvaron i 
Sverige var inte bättre när skolan var utan valfrihet, 
verksamheter som tåg, telefoni och elnät låg samlade i 
monopol och skatteuttaget saknade tak. Risken när vi 
med rätta klagar på skandaler i enskilda privata skolor, 
krångel med elleverantörer, sena tåg och haverier i 
världshandeln är att vi jämför med hur vi tycker att det 
borde vara. Inte med hur det faktiskt var. 

En liknande poäng kan göras för snart sagt varje annat 
västland – samt många utvecklingsländer. Liberala 
reformer har ökat välstånd och frihet de senaste fyra 
decennierna. 

Den globaliserade handeln är ett bra exempel. Det är 
lätt att minnas spektakulära problem i internationella 
leveranser av medicin och skyddsutrustning, som 
under pandemin, men när handeln väl kommer i gång 
är det den som räddar oss. Inget land kan göra allt 
själv – specialisering och ett smidigt handelsutbyte är 
det bästa globala skyddet mot såväl sjukdomsutbrott 
som naturkatastrofer och ekonomiska kriser. 

Sverige har underlåtit att skapa nationella lager av 
medicin, drivmedel, skyddsutrustning och mat som 
behövs om det värsta tänkbara scenariot skulle slå in. 
Det måste snarast åtgärdas. Men att länder bör ha egen 
beredskap är inget argument för att begränsa handeln. 

Pandemin har enligt The Economist globalt lett till fler 
än 140 nya handelshinder och ett antal begränsningar 
av utländska investeringar. Det är farligt. En fri 
marknad är oändligt mycket bättre än mer eller mindre 
nationalistiska politiker på att bedöma utbud och 
efterfrågan och skapa snabba förbindelser mellan den 
som har och den som behöver. Dess välståndsskapande 
kraft är enorm. 
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Om vi lyssnar på nostalgikerna kommer vi att kasta ut 
många barn med badvattnet. Sverige är redan ett av 
världens högst beskattade länder – att öka 
skattetrycket ytterligare är ingen rimlig lösning på de 
samhällsproblem vi har. Kraven på valfrihet i skolan 
berodde på likriktning och maktlöshet bland både 
elever och föräldrar. De privata alternativen i vården 
blev en befrielse för många patienter som stångat sig 
blodiga mot rigida landstingsmonopol. 

Debattörerna i Dagens industri varnar 
Socialdemokraterna för att ge efter för sina 
vänsterpopulistiska impulser. Det är nödvändigt att S 
klarar det – på samma sätt som högern måste hålla 
sina nationalistiska och statskramande nostalgiker 
stången. 

DN 12/4 2021 

12 Smittspridningen i 
Sverige hög – men 
dödstalen låga 
De svenska dödstalen till följd av covid-19 var 
bland de lägsta i Europa under den senaste 14-
dagarsperioden. Det visar statistik från den 
europeiska smittskyddsmyndigheten. 

Samtidigt hade Sverige en av Europas högsta 
smitt- spridningar, enligt Johns Hopkins-
universitetet. 

Smittspridningen i Sverige var i fredags 625 nya 
bekräftat smittade per dygn per en miljon invånare och 
spridningen har ökat sedan den 2 april då den var 469 
per en miljon invånare. Siffrorna baseras på ett 
genomsnitt över de senaste sju dagarna. 

Enligt Johns Hopkins-universitetets siffror är 
medelvärdet för antalet smittade i Europa just nu 231 
nya bekräftade fall per dygn och miljon invånare – i 
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USA ligger siffran på 205. Sveriges siffror är alltså 
omkring tre gånger så höga. 

Bara de två småstaterna San Marino med 711 och 
Andorra med 630 nya bekräftat smittade per dygn per 
en miljon invånare har högre siffror. 

Räknat över ett 14-dagarsintervall ser det dock något 
bättre ut. Där kommer Sverige på sjätte plats i Europa 
när det gäller smittspridningen. Där har Ungern de 
högsta siffrorna, en och en halv gånger de svenska, 
enligt statistik från den europeiska 
smittskyddsmyndigheten ECDC. 

– Sverige ligger högt, men steg som vanligt sent 
jämfört med övriga Europa och ligger nu på knappt 
dubbla EU-värdet, vilka är hyfsat med jämförbara 
länder. Allt beror ju på hur mycket du provtar, säger 
statsepidemiolog Anders Tegnell som samtidigt 
noterar att dödstalen i Sverige har gått ned avsevärt. 

Över en 14-dagarsperiod har Sverige 24 europeiska 
länder före sig när det gäller antalet avlidna i covid-19. 

Bara Island, Liechtenstein, Danmark, Norge och 
Finland hade lägre antal avlidna under perioden. 
Sverige redovisar med viss eftersläpning, men under 
en 14-dagarsperiod har omkring 80 procent av de 
avlidna kommit med i den svenska statistiken. 

Samtliga siffror när det gäller antalet smittade är 
beroende av hur många personer som faktiskt testas i 
ett land och är inte helt lätta att jämföra. Till och med 
den 6 april hade Sverige utfört 709 725 test per en 
miljon invånare medan Tjeckien hade utfört 1,2 
miljoner, Frankrike 1 miljon, Belgien 983 000, Spanien 
929 000, Portugal 902 000 och Italien 849 000, enligt 
sajten Statista som listar de 30 länder i världen med 
flest covid-19-fall. 

Under vecka 13 testades drygt 316 000 personer i 
Sverige. 

Tydligt är att smittspridningen i Sverige har ökat under 
de senaste åtta dagarna och tagit Sverige från plats 16 
bland Europas länder den 2 april via plats 8 den 6 april 
till en tredjeplats i fredags. 
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Enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport har 
antalet bekräftade covid-19-fall ökat sedan mitten av 
februari för att sedan plana ut något under vecka 12 
och 13. Mest har ökningen varit i Kronoberg och 
Norrbotten där antal bekräftat smittade har ökat med 
mer än 30 procent. 

Mellan vecka 12 och 13 ökade antalet bekräftat 
smittade i alla åldersgrupper mellan 30 och 69 år, 
skriver Folkhälsomyndigheten i sin rapport. Högst är 
den i gruppen 40–49 år. 

Antalet smittade i Sverige har varierat kraftigt under 
början av året. Till exempel hade Sverige 737 nya 
bekräftat smittade per dygn per en miljon invånare den 
9 januari och 280 den 1 februari. 

Sett till hela världen är det bara Uruguay (1 081) och 
Bahrain (657) som just nu placerar sig före San 
Marino, Andorra och Sverige enligt Johns Hopkins 
siffror. 

Fotnot: Att antalet tester per miljon är fler än en 
miljon i några fall beror på att några av de som har 
testats har gjort det två eller flera gånger. I USA har 
exempelvis 411 miljoner covid-19-test utförts trots att 
landet har omkring 330 miljoner invånare. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

FAKTA. CORONAFALL NATIONELLT 

Totalt i Sverige har haft 857 401 bekräftade fall av 
covid-19. Under våren 2020 testades dock få och den 
verkliga siffran är sannolikt högre. Av dessa har 13 621 
avlidit. 

Sedan juldagarna pågår också vaccinering i landet och 
fram till den 9 april hade 1 355 828 personer fått minst 
en dos. Det motsvarar 16,6 procent av den vuxna 
befolkningen. 568 944 personer har fått båda doserna, 
vilket motsvarar 6,9 procent av den vuxna 
befolkningen. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
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12 Därför spretar 
vaccinstrategierna 
inom EU 
Rekommendationerna kring Astra Zenecas 
vaccin skiljer sig stort mellan EU-länderna – 
från 30-årsgräns i Grekland till en 65-årsspärr 
i Sverige. Orsaken är bland annat att unionen 
saknar juridiska möjligheter att införa en 
enhetlig linje, enligt vaccinsamordnare 
Richard Bergström. 

– Det är klart det kan leda till oro. Det är svårt 
för allmänheten att hänga med när alla gör 
olika, säger han. 

I onsdags meddelade Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, EMA, att ett möjligt samband 
hittats mellan Astra Zenecas coronavaccin och de 
ovanliga fallen av koagulationsrubbningar som 
rapporterats. Personer som drabbats av biverkningen 

har fått mindre blodproppar och låga nivåer 
blodplättar. Tillståndet har nu listats som en mycket 
ovanlig biverkning av vaccinet. 

EMA håller fast vid att vaccinets nytta överväger 
riskerna, men myndigheten ger inga direktiv om hur 
EU-länderna bör använda vaccinet. Samtidigt finns 
stora skillnader i hur länderna väljer att hantera 
doserna.  

I Grekland ges vaccinet enbart till personer över 30 år. 
I Frankrike är rekommendationen i stället att bara 
vaccinera personer äldre än 55 år – och i Sverige får 
bara personer över 65 år doserna.  

Att länderna gör olika har två förklaringar, enligt 
Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström. 

– Den ena är att det råder olika uppfattningar mellan 
experter beroende på hur man tolkar forskningen. Det 
har att göra med biverkningarna fortfarande är relativt 
nyupptäckta och att kunskapsläget är begränsat. 
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Den andra är att EU saknar ett ramverk för enhetliga 
rekommendationer om läkemedelsanvändning. 

– Vi har ett sådant system när det gäller själva 
godkännandet. Där beslutar EMA och kommissionen 
om vaccinen får grönt ljus. Man har bara 
produktkontrollansvaret att säga om läkemedlen är 
säkra eller inte, säger Richard Bergström. 

Hur länderna sedan använder läkemedlen är en 
nationell fråga. I vissa länder, som i Italien, avgörs 
frågan ända ner på regional nivå, förklarar han. 

– Eftersom det finns olika uppfattningar blir det olika 
rekommendationer. Det finns ingen ansvarig EU-
myndighet för det här och unionen saknar legala 
mandat för att besluta om en enad linje. 

Ländernas självbestämmande har både för- och 
nackdelar, enligt Bergström. Sjukvårdsystemen skiljer 
sig mellan medlemsländerna och under pandemin är 
smittläget ständigt föränderligt. Genom att utfärda 

egna rekommendationer blir det lättare att ta hänsyn 
till de aktuella förutsättningarna i landet, menar han. 

Baksidan är den uppsjö av olika besked som blir 
resultatet. 

– Det blir tyvärr spretigt och svårt att förklara för 
allmänheten. Jag kan inte förneka att det finns 
personer som börjar ifrågasätta rekommendationerna 
när länderna gör olika. Därför är det viktigt att vi är 
öppna med processerna och varför besluten ser ut som 
de gör, säger Richard Bergström. 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 
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12 Drunkningslarm på 
badhus – pojke till 
sjukhus 
En sjuårig pojke fördes på söndagen till sjukhus efter 
ett drunkningslarm på ett badhus i Lerum, öster om 
Göteborg. 

Vid 14.18 larmades om en drunkning i en bassäng på 
badhuset Vattenpalatset. Räddningstjänst och 
ambulans kom till platsen och förde pojken till 
sjukhus. Hjärt- och lungräddning utfördes på plats, 
men det var på söndagskvällen inte känt hur allvarligt 
det är ställt. 

TT 

12 Mer pengar i 
plånboken hos 
pensionärerna 
Dagens pensionärer har mer pengar att röra 
sig med än tidigare generationers pensionärer, 
enligt en ny rapport. 

– Det som sticker ut är att pensionärernas 
inkomst är mycket bättre än vad som har varit 
känt sedan tidigare, säger Staffan Ström, 
pensionsekonom på Alecta. 

I rapporten har man studerat verkliga inkomster för 
tre miljoner svenskar i åldrarna 55–85 år. Den visar att 
en pensionär i dag i snitt har 75 procent av sin slutlön i 
pension, enligt tjänstepensionsförvaltaren Alecta som 
står bakom rapporten. 

– Fattigpensionären finns, det får man inte glömma 
bort, men de är lyckligtvis undantaget. De flesta 
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pensionärer har faktiskt en ganska hygglig inkomst, 
säger Staffan Ström. 

Att dagens 75–85-åringar har en inkomst som är 75 
procent av den inkomst de hade innan de gick i 
pension är, enligt honom, mycket mer än vad man 
brukar prata om i debatten i övrigt och bättre än den 
gamla ATP-pensionen. 

Ekonomin för pensionärer har förbättrats generation 
för generation, enligt undersökningen. Till exempel har 
en 66-åring i dag 72 000 kronor mer om året att röra 
sig med, efter skatt, jämfört med en 66-åring för tolv år 
sedan. Och en 69-åring i dag har 46 000 kronor mer 
att röra sig med än en 69-åring för nio år sedan, enligt 
rapporten. Beräkningarna är gjorda på medianinkomst 
och omräknat med hänsyn till inflation. 

– Det är lätt att av pensionsdebatten få en bild av att 
pensionssystemet håller på att säcka ihop, men jag 
menar att det är helt fel bild. I stället ser vi här att 
inkomsterna har blivit bättre över tid, säger Staffan 
Ström. 

Han tycker dock att det är viktigt att påpeka att 
pensionärer inte kan ses som en homogen grupp. Det 
finns de som har det väsentligt bättre än andra och de 
som har det väsentligt sämre. 

– Det är stor skillnad på om vi talar om en 90-årig 
änka som inte arbetat jämfört med nyligen 
pensionerade som kommer från ett mer jämställt 
yrkesliv, säger Staffan Ström. 

TT 
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12 Så vill regionen öka 
skyddet mot cancer i 
livmodern 
Region Stockholm blir först i landet med att 
erbjuda vaccin mot hpv-virus till alla kvinnor i 
åldern 21-26 år. Viruset kan i värsta fall leda 
till livmoderhalscancer, som årligen drabbar 
runt 500 kvinnor. 

Det är Regionalt cancercentrum (RCC) som ligger 
bakom förslaget. De har redan ett pilotprojekt där över 
6 000 kvinnor blivit vaccinerade mot 
livmoderhalscancer i samband med besök hos 
barnmorskor. 

– När frågan lyftes ville vi bejaka möjligheten, det 
verkar finnas en politisk konsensus i stort om att det 
här är ett bra förslag. Man ville ta tillfället i akt och dra 
nytta av organisationen som byggts upp på Karolinska 

för vaccinering mot covid-19, säger Désirée Pethrus 
(KD), vårdutvecklingsregionråd i Stockholm. 

I samband med vaccinering mot covid-19 ska kvinnor 
nu även få erbjudande om och bli informerade om hpv-
vaccin. Planen är att vaccineringen ska äga rum på 
Karolinska universitetssjukhuset under hösten 2021 
fram till våren 2022. Förutom de 6 000 kvinnor som 
ingår i pilotprojektet handlar det om ytterligare 70 000 
kvinnor som ska bli erbjudna vaccin kostnadsfritt. 

Vaccinering mot hpv erbjuds gratis till flickor i årskurs 
fem och sex, sedan förra året erbjuds det även till 
pojkar i samma ålder. Män kan bära på viruset och föra 
över det till andra genom sexuell kontakt, men det är 
framför allt hos kvinnor det kan leda till 
cellförändringar, och i värsta fall cancer. Årligen dör 
runt 150 kvinnor i Sverige till följd av 
livmoderhalscancer. 

– Risken att få livmoderhalscancer minskar efter 30, 
därför gäller det att fånga upp kvinnorna mellan 21 och 
26 år, då förväntas det att vi mer eller mindre ska 
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kunna utrota livmoderhalscancer. 2012 startade vi i 
Sverige med vaccinationsprogram för flickor. Men om 
vi inte ska behöva vänta i en hel livstid på att utrota 
cancerformen så behöver vi följa upp med en särskilt 
riktad vaccination till unga kvinnor. 

Både Karolinska universitetssjukhuset och Regionalt 
cancercentrum har gjort bedömningen att det är 
mindre kostsamt att göra en massvaccinering på det 
här sättet, enligt Désirée Pethrus. 

– WHO har också uttryckt att vi ska eliminera den här 
cancerformen, eftersom det går. Vi hoppas att andra 
regioner följer efter, säger Désirée Pethrus. 

På onsdag fattas det formella beslutet om 
massvaccinering mot hpv-virus för kvinnor i 
Stockholm. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 

13 Ny period av 
hyresstöd – snart 
möjligt ansöka 
Den 3 maj kan hyresvärdar inom restaurang-, butiks- 
och nöjesbranschen börja söka statligt lokalhyresstöd 
för en andra period. Stödet administreras av 
länsstyrelsen och kan sökas av hyresvärdar som gett 
rabatt på hyran till hyresgäster under första kvartalet 
2021. Regeringen har avsatt tre miljoner kronor i stöd. 
DN 
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13 Vaccin kommer 
tidigare än väntat 
Redan till helgen beräknas Janssens covid-vaccin nå 
Sverige, uppger vaccinsamordnaren Richard 
Bergström för Göteborgs-Posten. 

Leveransen av vaccinet, som bara ges i en dos, sker 
därmed två veckor tidigare än planerat. Dock med 
färre doser än beräknat. I stället för 229 000 landar 67 
000 doser i Sverige i april. 

– I maj blir det påfyllning med 295 000 doser och före 
juni månads utgång med ytterligare 888 000 doser, 
vilket totalt blir drygt 1,2 miljoner doser från Janssen 
före halvårsskiftet – om allt går som det ska, säger 
Richard Bergström till GP. 

TT 

13 Efter påsken – 
smittan ökar i flera 
regioner 
Smittspridningen av covid 19 är fortsatt hög 
och flera regioner rapporterar stigande siffror. 

I exempelvis Västerbotten tros påsken ha 
bidragit till att kurvan pekar uppåt igen. 

Smittspridningen av covid-19 har tagit ny fart i 
Västerbotten efter några veckors minskning, uppger 
regionen. 

I förra veckan konstaterades 646 fall, vilket är en 
ökning med 179 jämfört med veckan innan. 

– Ökningen sker i hela länet och mycket tyder på att 
påskhelgen och påskledigheten har bidragit till den. 
Det är nu mycket viktigt att bromsa smittspridningen, 
säger smittskyddsläkaren Stephan Stenmark. 
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Antalet fall i regionen ökar i alla åldersgrupper utom 
bland dem som är 70 år och äldre. 

– Smittspårningen visar att de flesta smittas i 
familjerna, sociala privata sammanhang och på 
arbetsplatser. Vi måste träffa så få människor som 
möjligt inomhus, säger Stephan Stenmark. 

I Region Jönköping har smittspridningen samtidigt 
stabiliserats på en hög nivå, konstaterar 
smittskyddsläkaren Malin Bengnér. 

– Antal nya fall fortsätter att ligga på mycket höga 
nivåer, säger hon. 

– De senaste veckorna har det varit en del ledigheter 
som kan påverka, men oavsett så ligger vi på väldigt 
höga nivåer. 

Även från Region Värmland kommer rapporter om 
väldigt höga smittotal. I förra veckan registrerades för 
första gången över 1 000 nya fall på sju dagar, uppger 
Nya Wermlands-Tidningen. 

Totalt handlar det om 1 159 nya fall, vilket innebär en 
ny högstanotering för fjärde veckan i rad. 

TT 

13 Vaccin förvarades i 
frys – måste slängas 
1 900 doser av Astra Zenecas covid-19-vaccin har fått 
kasseras, sedan vaccinet förvarats i frys i stället för i 
kylskåp. 

Vaccinet skulle användas i Region Jönköping och 
Halland, rapporterar lokala medier. 

Det är hos företaget Tamro som misstaget skett. Den 
30 mars upptäcktes att vaccindoserna under några 
timmar hade förvarats i minus 20 grader i stället för i 
kyl. Nu står det klart att de aktuella doserna, som tills 
vidare hölls kvar i företagets lager, måste kasseras. 

– Det är otroligt olyckligt, säger Maria Cederfont, 
pressansvarig Tamro, till Jönköpings-Posten. 

TT 
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13 Spermiebrist 
bromsar när fler vill ha 
assisterad befruktning 
Allt fler ensamstående kvinnor skaffar barn 
genom assisterad befruktning sedan 
lagändringen 2016. Samtidigt är bristen på 
donerade spermier akut – och i Skåne har 
behandlingarna pausats. 

Inseminationer med donerade spermier har ökat sedan 
ensamstående kvinnor fick möjlighet att skaffa barn 
via regionfinansierad assisterad befruktning genom en 
ny lag i april 2016. 

Totalt inleddes 2 237 behandlingar med insemination 
2018, enligt den senaste årsrapporten från Nationella 
kvalitetsregistret för assisterad befruktning. Drygt 45 
procent av dem gällde ensamstående kvinnor. 

Det växande intresset har bidragit till långa kötider på 
många håll i landet. Dessutom har bristen på spermier 
blivit akut i flera regioner under coronapandemin. 

– Vi har hur många ensamstående kvinnor som helst, 
däremot har vi ont om donatorer. Det här är ett 
nationellt problem och pandemin har gjort att män 
som annars kanske hade anmält sig inte har velat 
utsätta sig för kontakter i vården, säger Ann Thurin 
Kjellberg, överläkare på reproduktionsenheten vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

På Sahlgrenska står 587 personer i kö, varav 60 
procent är ensamstående kvinnor. Tidigare fick 
patienterna vänta upp till fyra år på behandling, men 
efter att sjukhuset ändrat arbetssätt och inte längre tar 
emot kvinnor som fyllt 36 är väntetiden mellan två och 
ett halvt till tre år. 

– Vårt problem är att donation är en dyr sjukvård. 
Utredningen på en donator kostar nästan 27 000 och 
det tar nära nio månader innan man kan börja 
använda materialet, säger Ann Thurin Kjellberg. 
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Även i Skåne saknas spermadonatorer och regionen 
pausade nyligen alla behandlingar fram tills i juni. 

– Vi har helt slut på spermier och har för första gången 
gjort ett uppehåll i donationsverksamheten, säger 
Margareta Kitlinski, sektionschef på 
reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. 

Även på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm 
finns en risk att lagret av spermier inom kort kan ta 
slut. 

– Det är ett stort behov av fler donatorer för att inte 
köerna ska öka mer. Bristen på spermier är en 
begränsande faktor, säger Yvonne Kaselli, 
administrativ donationskoordinator. 

TT 

FAKTA. NY LAG SEDAN 2016 

Den 1 april 2016 trädde lagen om assisterad 
befruktning för ensamstående kvinnor i kraft. 

Två vanliga metoder är insemination där donerade 
spermier injiceras direkt i kvinnans livmoder, eller 
provrörsbefruktning (IVF) där äggen befruktas utanför 
kroppen för att sedan föras tillbaka in i livmodern. 

Sedan den 1 januari 2019 är det även lagligt med 
dubbeldonationer, där kvinnan får såväl donerade 
spermier som ägg. 

Enligt SKR ska regionerna erbjuda tre IVF-
behandlingar eller sex inseminationer och 
behandlingen ska starta innan kvinnan fyllt 40. 

Kvinnan genomgår också en särskild utredning om 
medicinska, psykologiska och sociala förutsättningar. 

Källa: Regeringen, SKR 
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13 Djur misstänks ha 
förgiftats på 4H-gård 
Två får och två lamm har dött efter misstänkt 
förgiftning på en 4H-gård i Tensta. Efter att 
illaluktande vätska hittats i djurens vatten har 
polisanmälningar gjorts och personalen 
känner sig nu tvungen att tillfälligt stänga 
verksamheten.  

– Detta drabbar så många, säger en anställd.  

15-åriga ponnyn Dunder står i stallgången och blir 
borstad. Han har varit på 4H-gården i Tensta i över 10 
år, men måste nu flyttas. Han och de andra djuren – 
grisarna, getterna, fåren – bedöms inte vara trygga här. 

Det var förra helgen som personalen märkte att en av 
tackorna betedde sig konstigt ute i hagen. Även hennes 
lamm verkade lojt. De togs in i stallet och veterinär 
tillkallades. Först trodde de att lammet inte kunnat dia 

ordentligt och veterinären började sondmata det, men i 
stället för att bli bättre dog det. 

– Veterinären började misstänka förgiftning, berättar 
en ur i personalen, som vill vara anonym. 

Även tackan blev sämre och sämre. Veterinären 
berättade att allt tydde på förgiftning och på 
söndagskvällen, på påskdagen, tvingas de avliva fåret. 
Samma kväll dör ytterligare ett lamm. 

– Det är så hemskt, allt kan hända när det gäller djur, 
men detta gick så snabbt, säger den anställda. 

På tisdagen tvingas de avliva ännu en tacka som har 
förgiftningssymtom. Personalen börjar undersöka 
djurens vatten och märker att något inte står rätt till.  

– Jämför man med tändvätska så luktade det precis 
likadant, säger kvinnan som arbetar på gården. 

Medarbetarna är skakade, men det är påsklovsvecka 
och arbetet fortsätter. Gården är full av barn. 
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Natten till torsdag lämnas vattenbaljorna ute i hagarna 
– varav flera ligger ganska svårtillgängligt. När 
personalen undersöker hinkarna på morgonen så ser 
de en oljig hinna och känner en skarp lukt av 
tändvätska. 

– Jag tänkte: ”Inte igen”, säger gårdskarlen Fredrik 
Gustavsson. 

Vattnet skickades på analys och de döda djuren till 
obduktion. Det är oklart när analysen är klar. Polisen 
tillkallades och två anmälningar har upprättats – en 
om misstänkt djurplågeri och en om misstänkt 
skadegörelse, vilket det klassas som när en människa 
dödar ett djur. 

Biträdande lokalpolisområdeschef i Järva, Anders 
Djurestad, har reagerat starkt på händelsen.  

– Jag tycker det är förskräckligt. Här är det både 
kommunalt engagemang och frivilliga och så kommer 
någon eller några och förstör.  

Sedan i torsdags går polisen extra ronderingar kring 
gården. Men chanserna att klara upp brotten bedömer 
Anders Djurestad som väldigt små. 

– På fredagsmorgonen lade vi ut ett instagraminlägg 
och uppmanade folk att höra av sig om de sett något. 
Det är det vi får hoppas på.  

Det finns ingen motivbild eller några ledtrådar kring 
vem eller vilka som kan ligga bakom dåden – som 
enligt Anders Djurestad är extremt ovanliga. 

– Vi har inte kunnat se några sådana här händelser i 
närtid alls, men många blir berörda när det sker. Även 
hos oss – folk har blivit engagerade och velat hjälpa 
till. 

Inför den här gångna helgen fanns några grisar och 
getter kvar på gården för att senare flyttas till andra 
platser. Från och med i går måndag är gården tillfälligt 
stängd för besökare. 
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Verksamhetschefen för de elva 4H-gårdarna i 
Stockholms län, Kaisa Karlsson, är även hon skakad av 
händelserna. 

– Vi kommer att ha möte med stadsdelen i veckan och 
kanske ett uppföljningsmöte med polisen. Vi får 
fundera på vad som ska göras. Det måste kunna vara 
tryggt att ha verksamhet här och just nu känns det inte 
så, säger hon. 

Gården i Tensta besöks av både barn som bor i 
närheten och av de som bor i andra delar av Stockholm 
eller landet. Praktikanter från djurutbildningar 
kommer hit och gården har samarbete med både 
skolor och olika typer av habiliteringsverksamhet. 

– När jag var liten så gick jag hit. Den betydde otroligt 
mycket för mig, jag var här all min tid efter skolan. Allt 
jag kan om djur har jag lärt mig här, berättar kvinnan 
som jobbar på gården och som är uppvuxen i området.  

Enligt henne har det blivit allt svårare att bedriva 
verksamheten. Framför allt handlar det om att det är 

många människor i omlopp och att en mindre del av 
dem kan stöka och besvära djuren. Ibland vågar hon 
och hennes kollegor inte heller säga ifrån eftersom de 
vid ett fåtal tillfällen har känt sig hotade.  

Samtidigt ser hon hur många barn, precis som hon 
själv när hon var liten, frodas i miljön. Hon hoppas att 
det ska gå att hitta ett sätt att bedriva verksamheten 
även framöver. 

– Det är många barn som kommer hit som inte håller 
på med någon idrott exempelvis. Här kan man bara 
komma och vara sig själv. Det spelar ingen roll om du 
inte har språket eller om du sitter i rullstol – alla kan 
vara med. 

Amanda Lindholm 

amanda.lindholm@dn.se 

Amir Nabizadeh 

amir.nabizadeh@dn.se 

FAKTA. 4H-GÅRDAR 
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4H-konceptet har funnits i Sverige sedan 1970-talet 
och syftar till att lära barn om djur och natur. Besök på 
gårdarna är kostnadsfria och verksamheten är öppen 
för alla. 

De fyra h:en i namnet står för hjärta – empati, huvud – 
kunskap, hand – praktisk färdighet och hälsa. 

13 Hjärnforskare: 
Därför har pandemin 
gjort oss dumma 
Våra hjärnor är inte gjorda för att gå i 
karantän. Vetenskapen visar att vi rent av blir 
dummare av att leva en längre tid utan intryck 
och samvaro med andra människor. 

Kanske är kulturupplevelser vad som behövs 
för att väcka skallen ur sin slummer. 

Det är märkligt hur en varelse på sjutton månader, 
trots sin begränsade talförmåga och rätt fumliga 
finmotorik, kan avslöja en fyrtioårig man som okunnig. 
Men så är det.  

Den fyrtioårige mannen (läs: jag) har nu suttit isolerad 
i hemmet i mer än ett år. Effekten av det är aldrig så 
tydlig som när min dotter vill att jag berättar för henne 
om världen.  
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Hennes signaturfras är ”Vad är det där?” medan hon 
pekar på något i sin omgivning. Hon säger det i snitt 
tio gånger per minut, sex hundra gånger i timmen, 
vilket blir väldigt många gånger på en dag. Hon pekar 
ut alla hus, träd och buskar, fåglar och hundar, vill veta 
deras namn. 

Hennes vidöppna blick på världen är förstås otroligt 
fin; ett stirrande uttryck som med åren kommer att 
ersättas med någonting mer dämpat och inåtvänt, som 
alla andra vuxnas, eftersom det anses korkat att vara 
undrande. Men nu vill hon veta allt. 

Och jag vet inget. Jag har börjat tappa ord i vad som 
känns som en rasande takt. Hon pekar på 
städskrubben och jag hör min tysta tvekan innan jag 
svarar ”Sopskåp”. Hon pekar på en bild av en person 
som moppar golvet och jag svarar ”Kvast… som är 
blöt”.  

Som om delar av språket har dött. Det är lika 
skrämmande som fascinerande. Särskilt för en 

människa (läs: jag) som ska livnära sig på att alltid ha 
rätt ord på tungspetsen och i fingertopparna. 

Har avskildheten helt enkelt har gjort mig dummare?  

Min känsla säger det. Och vetenskapen tyder på det. 

Psykiatern och överläkaren Anders Hansen berättar att 
det har gjorts en del undersökningar av människors 
kognition under pandemin – både tester och 
skattningsskalor där folk får uppge hur de tycker att de 
fungerar.  

Testerna tyder på att människors kognition blir sämre 
när samhällen stängs ner. I studien ”Social isolation 
during covid-19 lockdown impairs cognitive function” 
på University of West Scotland pekar resultaten på att 
”långvarig tid i en socialt torftig miljö är skadlig för 
nyckelaspekter i de kognitiva funktionerna”. Kognition, 
koncentration, minne, uppmärksamhet, allt har blivit 
sämre enligt studierna. Och ju länge det pågår, desto 
sämre blir det. 
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Isolering, som den hemsamhet många av oss nu lever i, 
på jobbet eller fritiden, är kort sagt ett djupt onaturligt 
tillstånd för människor.  

– Under 99,9 procent av vår historia gick vi under om 
vi var ensamma. De som hade särskilt stark drift att 
skapa sociala band och tolka andra människor hade 
bättre odds att överleva, säger Hansen. 

– Vi är ättlingar till överlevarna och därför har även vi 
en stark drift att skapa sådana band. Är vi ensamma 
befinner vi oss i ett tillstånd som var förknippat med 
ökad risk att dö, för så var det under nästan hela vår 
utveckling.  

Det märks inte minst på den kittlande multitasking 
som pågått i min hjärna ett tag: jag lyckas vara 
understimulerad och stressad på samma gång. Det 
känns som om hjärnan har brustit någonstans. Men 
enligt Hansen är det precis tvärtom. 

– Det är inte ett tecken på att hjärnan är trasig utan på 
att den fungerar precis som den ska, den ska reagera 

starkt mot ensamhet. Det är en lika naturlig del av vår 
biologi som att den ska reagera starkt på energibrist.  

Här avbryts jag i mitt skrivande av att min fru sms:ar 
en inköpslista till Ikea. Hon avslutar messet med: ”Är 
det något vi har glömt?” 

Jag svarar: ”Inte vad jag minns, men jag minns knappt 
något längre.” 

Ofta finner jag mig stående i ett rum eller framför ett 
öppnat skåp med tankar som antingen är existentiellt 
svindlande eller banalt grunda: ”Vad gör jag här? Vad 
letar jag efter?” 

(Svaret är, oftast, tvättlappar.) 

För att känna mig mindre ensam i min dumma 
ensamhet frågar jag min kollega, DN:s 
vetenskapsredaktör Maria Gunther, om hon också 
känner sig dummare. Det skänker mig stor glädje att 
hon gör det. 
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– Jag säger nästan dagligen att jag blir dum i huvudet 
av att sitta hemma, och då är jag ändå en utpräglat 
introvert person. Jag blir dummare, mer enkelspårig, 
får sämre idéer, blir mer arg på andra och mindre 
tolerant mot vad andra gör, säger och skriver. Jag 
tycker också att jag börjar stava mer fel, och tappar fler 
ord och namn, säger hon. 

Det hon framför allt saknar är de korta, spontana 
mötena med andra vid kaffeautomaten, ”för att 
använda en extremt uttjatad pandemikliché”.  

– Ett exempel i realtid: jag tappade ordet ”kliché” 
medan jag skrev meningen ovan. Det höll på att få bli 
”floskel” i stället, innan ordet kom tillbaka, skriver hon. 

Den främsta mötesplatsen i många människors liv är 
arbetet. Och umgänge är väl som allt annat, något som 
kräver ständig tillsyn och omvårdnad. Också här 
märker jag att mina mekanismer har rostat sönder i 
brist på underhåll. Efter ett år med begränsad 
mellanmänsklig kontakt tycker jag nu att social 
kontakt är svårt. Jag blir trött av det redan på förhand. 

Att öppna munnen känns som en enorm ansats. Att 
titta någon annan i ögonen ska vi inte tala om. På 
redaktionens videomöten sitter jag numera tyst och 
stirrar på min spegelbild i kameran.  

Ibland stänger jag av både mikrofon och kamera, för 
jag har vant mig så vid att vara osedd att jag inte vill bli 
sedd. 

Den rappa kontorsjargongen med kvicka 
skämtsamheter på redaktionen har jag helt tappat. Det 
hela påminner lite om hur jag kan känna efter 
semestern, när hjärnan måste väckas ur 
skärmsläckarläget den befunnit sig i de gångna 
veckorna.  

Fast nu är veckorna många, många fler och hjärnan 
mycket, mycket mer svårväckt. 

Marie Eckerström är psykolog och forskare vid 
institutionen för neurovetenskap och fysiologi på 
Göteborgs universitet och Sahlgrenska 
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universitetssjukhuset. Hon tycker att min jämförelse är 
intressant men felaktig.  

Semesterhjärnan ser hon som en avslappnad och loj 
hjärna som tar saker och ting med en klackspark, men 
som blir stressad när det är dags att starta om på 
jobbet igen. Pandemihjärnan är snarare trött, glåmig 
och ganska håglös, säger hon. Vårt mående det senaste 
året beror heller inte bara på isolering och ensamhet – 
bara en av tre jobbar hemifrån enligt SCB – utan också 
på den oro och stress pandemin har medfört. 

– Så jag är alltså inte alls säker på att det är en 
nedvarvning som sker i våra hjärnor nu under 
pandemin. Visserligen har vi färre sociala kontakter. 
Men många av oss är förmodligen mer oroade – över 
ekonomin, hälsan och närstående – och känner kanske 
också en brist på lust och motivation i största 
allmänhet. Det här är alltid en grå årstid, men gråare 
och mer vardaglig än i år har den väl sällan varit.  

Hon är även tveksam till om vi verkligen blir 
dummare, eller om vi bara minns oss själva i ett mer 

smickrande ljus i backspegeln. Jag kanske inte alls var 
så där rapp och rolig på redaktionen som jag inbillar 
mig? 

– Människor har i regel en tendens att minnas det 
positiva mer än det negativa. Förmodligen gäller det 
också vår egen funktion, och hur vi minns att vi var 
tidigare. Var vi verkligen klipskare, smartare och 
mådde jättemycket bättre 2019? Jag diskuterade just 
detta med en väninna till mig som för noggrann 
femårsdagbok. Hon kunde krasst konstatera att vi 
verkar ha varit lika tröga och trötta varje år vid den här 
tiden.   

Här avbryts jag i skrivandet av att sitta och stirra på 
skärmen i jakt på en tanke. Men den är borta. Jag 
stirrar och tänker. Ingenting. Allt är vagt och flytande. 
I stället börjar jag bläddra planlöst mellan de tolv 
program jag har i gång på datorn.  

Bara i webbläsaren har jag sju öppna flikar där det 
händer sju olika saker samtidigt, och i DN:s 
publiceringsverktyg har jag tre olika artiklar i gång, och 
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då har jag inte ens nämnt mobiltelefonens lockande 
distraktioner, pockande pushnotiser, nyhetsflashar och 
dumma förströelse. Och i livet bortom skärmarna 
måste markservicen organiseras: tvättstugetider, 
hämtnings- och lämningsschema, möte i 
bostadsrättsföreningen, möte i föräldrakooperativet, 
middagsschema (som tyvärr inte är en sexig plan över 
olika bjudningar att närvara vid, utan visar vilken dag 
vi ska äta halloumisallad och vilken dag det är lax i 
ugn).  

Arbetsplats, hem, fritid; allt som brukade vara tydligt 
avdelat flyter ihop i ett floddelta av förvirring. Och när 
det inte går att förlita sig på gamla beprövade 
strukturer (som att jobbet sköts på jobbet och hemmet 
i hemmet) så aktiveras våra exekutiva funktioner – de 
delar av hjärnan som hanterar planering, 
problemlösning och liknande. Det tar energi och gör 
oss trötta, säger Marie Eckerström.  

Det skulle ju förklara varför jag är så trött. Dessutom 
blir jag ofta stressad över att min utmattning kanske är 
covid. Så här tung i huvudet brukar jag väl inte vara? 

Men jo, det är bara dåsighet. Som en invertering av 
den klassiska löpsedelsformuleringen: ”Coronavirus 
kan vara vanlig trötthet.” 

Planeringens och problemlösningens energitjuvar stjäl 
också vår uppmärksamhet från annat, som att ta in 
information. Därför kan det upplevas som om minnet 
har blivit sämre, säger Eckerström och försöker lugna 
min oro över att orden försvinner: det är tydligen ett av 
de vanligaste klagomålen som människor har på sina 
hjärnor. Det är helt normalt att uppleva det då och då, 
säger hon. 

Men så gör hon mig stressad igen: 

– Förmågan att snabbt hitta rätt ord försämras för de 
flesta med åldern, och i studier har man sett att den 
försämringen så smått startar redan mellan 30 och 40 
års ålder. Men trötthet, stress och oro påverkar också 
vår förmåga att plocka fram rätt ord, helt enkelt för att 
uppmärksamheten är fokuserad någon annanstans – 
vid stress, oro eller av andra skäl splittrade tankar – 
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eller att vi blir tillfälligt långsamma både fysiskt och 
tankemässigt, av trötthet. 

Befinner jag mig alltså redan på att brant sluttande 
plan som leder till journalisternas ättestupa?  

Troligtvis inte, säger Anders Hansen. För studierna av 
människor i isolering under pandemin visar att de, vid 
tillfällen när samhället öppnat igen, börjar återhämta 
sig. ”Förbättringarna var kraftigast under studiens 
senare veckor, vilket sammanstrålar med de bredaste 
återöppningarna av samhället. De isolerade deltagarna 
kunde då besöka och få besök av andra människor i 
hemmet, och många kulturella etablissemang 
öppnade”, står det.  

– Tankemässiga förmågor verkar normaliseras efter att 
lockdown lyfts. Vi studsar tillbaka. Det har man också 
kunnat se på tidigare studier av isolering, innan covid: 
kognition normaliseras efter isolering. Att det skulle 
skapa några långsiktiga kognitiva skador tror jag är 
mycket osannolikt för de allra flesta, säger Hansen. 

Att komma utanför bostaden, träffa på människor, 
pendla (kort sagt: alla yttre stimuli som vi nu har 
berövats) är sådant som påverkar hjärnans förmåga att 
skapa nya kopplingar och lära sig nya saker. Redan på 
1960-talet utfördes experiment på möss för att förstå 
vad omgivningen hade för inverkan på deras kognitiva 
funktioner. Gång på gång visade det sig att mössen 
som bodde i ”berikade” burar – med leksaker och 
lekkamrater – var duktigare på att navigera i labyrinter 
än de som levde isolerat. 

Det är lätt att dra paralleller mellan dessa 1960-
talsmöss och människor i pandemins år 2021. 

– Inte minst tror jag att vi saknar evenemang, 
upplevelser, kultur, säger Marie Eckerström.  

– Kanske läser vi fler böcker nu än tidigare och ser mer 
film. Men vi har gått miste om att få gå i väg och byta 
ut vardagsstressen mot en kulturell eller idrottslig 
upplevelse som vi delar med andra. 
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Över lag kan självmedicinering av kultur vara ett sätt 
att hålla hjärnan i trim, säger Maria Gunther. 

– Det finns många studier om effekten av olika typer 
av mental träning för äldre, demenssjuka, barn med 
inlärningssvårigheter och liknande. Att läsa högt och 
göra enkla matematiska beräkningar verkar ge effekt. 
Det man tränar på blir man bättre på, så läsning 
skadar definitivt inte för att hålla liv i och träna upp 
språkförmågan, säger hon. 

Hon pekar även på studier som visar att datorspel och 
klassiska tankenötter tränar tankeförmågan, liksom att 
korsord är gynnsamt för den verbala dugligheten. 

Här avbryts jag i skrivandet av att min dotter pekar på 
en fågel med blå hjässa och snorgult bröst som landat 
på vårt balkongräcke. 

Och jag svarar: ”Det är en blåmes som äter på vår 
talgboll.” 

Det är inte en mening som kommer att 
korsstygnbroderas eller tatueras in någonstans. Den 

kommer inte bli mottot för några högre lärosäten. Men 
den innehåller ordet talgboll och den identifierar en 
fågelart. Och för en fyrtioåring i årslång isolering är det 
ett solklart styrkebesked. 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 
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13 Då förstod jag hur 
det är att vara kvinna 
Forskare jämför kvinnors rädsla för att bli 
överfallna med flygrädsla eller talar om en 
uråldrig kvinnlig fruktan för mörkret. Det är 
bullshit, alltsammans, skriver den danska 
författaren Carsten Jensen. 

En natt för många år sedan gick det plötsligt, 
chockartat, upp för mig hur det är att vara kvinna. 

Det var i New York vid 80-talets mitt, när stan var 
ökänd för sin kriminalitet. Jag var ung och skulle 
naturligtvis bete mig dumdristigt, med betoning på 
första stavelsen. Jag gick genom Harlem, det svarta 
gettot, som på den tiden liknade en bombad ruinstad 
med utbrända tomter överallt. Jag promenerade 
omkring i South Bronx där gatorna var farliga som i en 
krigszon. Jag tog tunnelbanan mitt i natten. Jag hade 
mörkt halvlångt hår, var klädd i läderjacka och jeans 

och smälte in i stadsbilden. Jag var man. Det hände 
aldrig något. 

Jag hade lånat en lägenhet på Lower East Side, och en 
natt vid tretiden gick jag av vid den tunnelbanestation 
som låg närmast. Det var ingen trafik. Jag minns 
fortfarande dessa oändliga raka gator som mitt i en av 
världens mest sjudande metropoler var så underligt 
tomma på människor och bilar. 

På trottoaren framför mig gick en ensam kvinna. Vid 
en sidogata svängde hon runt hörnet. Jag skulle 
samma väg. Det var då det skedde. 

Kvinnan var kanske 100 meter framför mig, en ensam 
gestalt i den ödsliga gatubilden. Plötsligt började hon 
springa. Klappret från hennes klackar var det man 
hörde på gatan och jag kan fortfarande höra det. 

Jag förstod omedelbart att det var jag som var orsaken 
till att kvinnan tagit till flykten. Hon var rädd för mig. 
Jag fick den absurda tanken att jag borde springa ifatt 
henne och övertyga henne om att det inte fanns någon 
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anledning att vara rädd. Jag övergav naturligtvis 
genast den idiotiska idén, som bara skulle ha gjort 
saken värre. Det fanns en klyfta mellan oss som inga 
ord kunde överbrygga, och jag greps av vanmakt. 

Det var i det ögonblicket jag förstod hur det är att vara 
kvinna. 

I Storbritannien blev en kvinna, Sarah Everard, nyligen 
mördad av en polisman. Mordet utlöste en 
proteströrelse som kulminerade i en fredlig 
minnesstund på Clapham Common. Polisen agerade 
med upprörande brutalitet, skingrade, slog och grep 
kvinnorna. Detta övergrepp i kölvattnet på ett mord 
har begripligt nog inte gjort protesterna mindre 
intensiva, särskilt inte som den brittiska polisen redan 
tidigare var ökänd för sin sexism. 

Kvinnor träder nu fram offentligt och berättar om sin 
rädsla för att röra sig utomhus efter mörkrets inbrott. 
Alltid hålla noggrann uppsikt, byta trottoar om en 
rastlöst sökande blick vilar för länge på dem, knyta 
handen kring nyckelknippan i illusionen att ett par 

gram metall skulle kunna ge det räddande slaget i 
självförsvar extra kraft, med hög röst föra fingerade 
samtal i mobilen, ha ett finger redo att trycka 112. För 
de flesta unga kvinnor har det alltid varit så självklara 
förhållningsregler att de inte diskuterar dem ens med 
varandra. 

Metoo handlar om sextrakasserier på arbetsplatsen. 
Men tonårsliv utspelar sig på offentliga platser, och där 
blir unga flickor utsatta för kränkningar redan som 
fjortonåringar. En hand på låret på bussen. En hand i 
skrevet på varuhuset och ett triumferande grin om de 
förmår protestera. ”Jag vet att du gillar det.” En vilt 
främmande man som i tunnelbanan frågar om de har 
pojkvän och sedan spontant går av vid samma station 
som de ska av vid. Jag har inte hittat på en enda av 
dessa historier. Det finns tusentals andra. 

Forskare påpekar att kriminaliteten i dag ligger på en 
historiskt låg nivå. De lyfter fram mordstatistiken. De 
jämför kvinnors rädsla för att bli överfallna med 
flygrädsla eller talar om en uråldrig kvinnlig fruktan 
för mörkret. Det är bullshit, alltsammans. 
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Kvinnors rädsla för att röra sig i det offentliga rummet 
efter mörkrets inbrott kunde inte vara mer sakligt 
grundad. Det behöver inte, som forskarna tror, röra sig 
om rädslan för att bli mördad. Det finns många grader 
av övergrepp innan vi når fram till mordet, och 
långtifrån alla täcks av brottsstatistiken. Det gör inte 
upplevelserna mindre traumatiserande. Likt droppar 
av syra på själen bryter alla dessa dagliga trakasserier 
ner all självkänsla och självrespekt. Du är inget annat 
än ett viljelöst, maktlöst, rättighetslöst stycke kött, till 
för att stilla aptiten hos en man som råkar korsa din 
väg. Mörkret och de folktomma gatorna tillför bara 
rädslan en extra dimension. 

Kärlek handlar om inlevelse och omsorg. Detsamma 
gäller sex. De omfamnande händerna har alltid 
ömsinta avsikter. Annars handlar det varken om kärlek 
eller om sex utan om makt. Makten över en annan 
människa har sin egen ohyggliga lockelse. Övergrepp 
mot kvinnor handlar inte om lust utan om 
övermaktens människofientliga berusning. Vi ser 
detsamma i krig, och mäns övergrepp mot kvinnor är 

ett krig som kräver ett svar och metoo är ett svar. 
Rörelsen måste bara växa sig ännu större, för 
arbetsplatsen är inte det enda slagfältet. Fråga de unga 
kvinnorna. 

Kvinnan som för många år sedan började springa när 
hon fick se mig visste vad hon gjorde. 

Det var inte panik eller irrationell rädsla som fick 
henne att fly. Andra kvinnors varnande röster ljöd för 
hennes inre öra. Det var sunt förnuft som dikterade 
hennes flykt. 

Carsten Jensen 

Carsten Jensen. 
Dansk författare och journalist född 1952. 

Blev ett namn på 80-talet när han regelbundet 
medverkade i tidningen Politiken. 
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Har skrivit en rad romaner, samtidskritiska essäböcker 
och reseskildringar. Havet och sjöfarten återkommer 
ofta som motiv i hans författarskap. 

2008 utkom ”Vi, de drunknade”, en krönikeroman 
som utspelar sig i hans hemstad Marstal, på Ærø söder 
om Fyn. 

Hans senaste roman heter ”Bjälken i mitt öga” och 
utkom i svensk översättning tidigare i år. 

14 Ledare: KD:s 
debattöppning om 
vårdbyråkratin bör 
välkomnas 
Vilken roll ska Axel Oxenstiernas statsadministrativa 
indelning av riket på 1600-talet spela i dag? Att 
organiseringen av vården följde rikskanslerns 
indelning vid kommunreformen 1862 – är det för alltid 
hugget i sten? 

Nej, anser Kristdemokraterna som tydligast gjort 
frågan om ett förstatligande av vården till sin. I en ny 
rapport om hur vården fungerar i Sverige och i andra 
europeiska länder tecknas en bild som försvararna av 
dagens regioner rimligen har svårt att balansera med 
lika stora uppenbara fördelar. 

Kvalitet i och tillgänglighet till vården varierar mellan 
olika regioner. 
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Regioner med mindre befolkningsunderlag och svagare 
skattekraft får kämpa hårdare för att attrahera 
kvalificerad personal. 

Redan i dag upprätthålls finansiering och medicinska 
utfall genom statliga insatser, destinerade statsbidrag 
och detaljerad statlig styrning. 

Bristen på en samordnad investeringsplanering (för 
exempelvis operationsrobotar och avancerad 
röntgenapparatur) ger en feldimensionerad kapacitet 
och onödiga kostnader. 

53 procent av svenskarna bor i tre av regionerna och 
övriga 47 procent hör till de andra 18 småregionerna. 
Antalet invånare i Region Jämtland-Härjedalen är 
exempelvis en tjugondel av Region Stockholms. 

It-utveckling, forskning och e-hälsa hämmas och 
splittras av olika tekniska lösningar och 
sekretessbarriärer. 

Bara var sjätte väljare känner igen sina ledande 
regionpolitiker. Dessutom hanteras mycket av 

regionernas politiska frågor inom ramen för Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) som är en intresse- och 
arbetsgivarorganisation. 

KD vill med sin nya rapport ”Århundradets vårdreform 
– en fungerande vårdorganisation för hela Sverige” 
skissera på hur direktiven skulle se ut för en utredning 
med syfte att ge staten ansvaret för sjukvården. 

Ända dit når måhända inte denna skrift, men KD 
bidrar med ett antal värdefulla ingångar, bland annat 
genom relevanta internationella jämförelser. 

KD tar explicit ställning för en skattefinansierad vård, i 
konflikt med den falang i M som kan tänka sig 
försäkringslösningar, och för lodande resonemang om 
vad i våra grannländers erfarenheter som kan bli 
tillämpliga i en stor strukturreform för vården i 
Sverige. 

Just lösningarna i Danmark och Norge är också värda 
att ta intryck av. Danmark sänkte antalet län (amt) 
från 13 till 5, drog in beskattningsrätten och gjorde 

868



vissa uppgifter kommunala. I Norge blev 19 fylken 5 
regioner med ansvar för specialist- och sjukhusvård. 
Där var redan primärvården kommunal. 

På ett liknande vis skulle sex svenska, statliga 
vårdregioner och avskaffade regionpolitiker, vilket 
föreslås av KD, kunna fungera som en möjlig bättre 
struktur hos oss. 

Hur kommer det sig att en befolkning som röker och 
dricker alkohol i högre utsträckning än den svenska, 
som den danska, ändå har radikalt bättre tillgänglighet 
och kortare köer till vården och vad betyder Danmarks 
mix av regionalt och statligt för detta? 

Har den svaga produktivitetsutvecklingen i den 
svenska sjukvården orsaker som påminner om dem 
som rådde i Norge innan staten helt övertog ansvaret 
och förklarar den nya organisationen varför norska 
läkare årligen träffar 30 procent fler patienter i 
genomsnitt jämfört med sina svenska kollegor? 

KD:s nya rapport är en utmärkt debattöppning. De 
som kramar dagens svenska regionmodell är svaren 
skyldiga. 

DN 14/4 2021 

14 Drabbade ersätts för 
förorenat kranvatten 
Ur kranarna flödade dricksvatten som var 
förorenat med högfluorerade kemikalier 
(PFAS). Nu slår Blekinge tingsrätt fast att det 
kommunala vattenbolaget är ansvariga att 
kompensera de drabbade.  

Att ha förhöjda halter av PFAS i blodet till följd av 
förorenat dricksvatten är att se som en personskada, 
enligt en dom från Blekinge tingsrätt. Ronnebys 
kommunala vattenbolag är skadeståndsskyldigt och 
PFAS-föreningen i Kallinge jublar. 

– Det här är en rättvisans dag. Det bör nog alla tänka 
på som köper vatten från sin kommunala leverantör. 
Man kan inte leverera gifter eller kemikalier, för då 
ställs man till svars, säger föreningens ordförande 
Herman Afzelius till TT. 
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165 invånare i Kallinge har stämt det kommunala 
bolaget för att de under många år fått i sig potentiellt 
skadliga ämnen via kranvattnet. Föroreningarna kom 
från brandskum som under många år användes när 
flygflottiljen F17 övade brandsläckning. Kemikalier 
sipprade ner i grundvattnet och till den vattentäkt där 
Kallingebornas vatten hämtades, ända tills 
vattenverket i Brantafors akutstängdes när skandalen 
uppdagades 2013. 

Domstolen slår nu fast att en förhöjd halt av PFAS i 
blodet innebär ökade hälsorisker. ”Kärandenas 
kroppar och kroppsfunktioner är således i ett sämre 
tillstånd än de hade varit om de inte hade exponerats 
för PFAS”, skriver domstolen. 

Föroreningen av dricksvattnet har lett till en varaktig 
förändring och försämring av de utsattas kroppar. 
Detta medför en nedsatt förmåga att kompensera för 
ytterligare stress samt en ökad mottaglighet för 
skadliga effekter av annan miljöpåverkan, enligt 
domstolen. 

Sebastian Orre 

sebastian.orre@dn.se 

TT 

FAKTA. PFAS 

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) 
utnyttjas bland annat för att göra bubblor i 
brandskum, glid i skidvalla och impregnering för 
textilier. 

PFAS har flera negativa effekter på hälsan. Till 
exempel påverkas njurar, lever och kolesterolhalt. Det 
finns även studier som visar att PFAS hämmar 
kroppens immunförsvar, och dessutom kopplas PFAS 
till ökad risk för vissa typer av cancer. 

Källor: Nationalencyklopedin och 
Livsmedelsverket 
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14 Forskare: Brittisk 
virusvariant gav ej 
svårare sjukdom 
Två nya studier, publicerade i den vetenskapliga 
tidskriften The Lancet, visar att det saknas koppling 
mellan den brittiska varianten av coronaviruset och ett 
allvarligare sjukdomsförlopp. 

I en av de nya studierna analyserade forskarna data 
från 341 personer som testats positiva för covid-19 i 
sydöstra England i slutet av fjolåret. När forskarna 
kollade på andelen som hade ett svårt sjukdomsförlopp 
var dock denna i nivå med de som bar på den ”vanliga” 
varianten av viruset. 

Den andra studien använde sig av data från över 36 
000 användare av en smittspårningsapp. Även här 
kunde forskarna inte se några tecken på att de som 
hade den muterade varianten blivit svårare sjuka eller 
dött i högre utsträckning. TT 

14 Leveransen av 
Janssenvaccinet till 
Europa stoppas 
Läkemedelsjätten Johnson & Johnson stoppar 
tillfälligt sina leveranser av sitt Janssenvaccin 
till Europa. Beskedet kommer efter att 
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 
pausat användandet av vaccinet efter sex fall av 
koagulationsstörningar.  

– Vi är inte beroende av vaccin från Janssen, 
säger Sveriges vaccinsamordnare Richard 
Bergström.  

Beskedet om stoppade Europaleveranser av Janssen 
kom med ett pressmeddelande:  

”Vi är medvetna om de sällsynta fall där personer som 
tagit vårt covid-19-vaccin drabbats av blodproppar”, 
skriver Johnson & Johnson som är ägare till 
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läkemedelsbolaget Janssen som tillverkar vaccin med 
samma namn.  

De drabbade i USA är kvinnor i åldrarna 18 till 48 år, 
en av dem ska ha avlidit och ytterligare en vårdas på 
sjukhus i kritiskt tillstånd, enligt New York Times.  

”Vi har granskat fallen tillsammans med europeiska 
myndigheter och beslutat att i förebyggande syfte 
skjuta upp leveranserna till Europa”, skriver Johnson 
& Johnson. 

Janssenvaccinet liknar Astra Zenecas, som på flera håll 
i världen redan pausats för vissa delar av befolkningen 
– i båda används så kallade adenovirusvektorer. Något 
som utskiljer Janssens vaccin är att det endast tas i en 
dos. 

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, utreder 
sedan tidigare en möjlig koppling mellan 
Janssenvaccinet och blodproppar i kombination med 
låga nivåer av blodplättar.  

Sverige har ännu inte börjat vaccinera med 
Janssenvaccinet men väntas ta emot 31 000 doser 
under april och totalt 1,25 miljoner doser fram till 
halvårsskiftet. 

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström har 
tidigare meddelat att den första leveransen av vaccinet 
är på väg till Sverige och väntas anlända senare i 
veckan. Han tycker att det är bra att Johnson & 
Johnson nu valt att pausa leveranserna, det tyder på 
att företaget är seriöst, enligt Bergström.  

– FDA, EMA och svenska Läkemedelsverket har en oro 
för att det är en ”klasseffekt”, det vill säga att både 
Astra Zeneca och Janssen har samma biverkningar 
även om de är sällsynta.  

Bergström säger sig inte vara orolig för att Sverige ska 
bli lidande på grund av förseningarna av Jansen-
leveranserna.  

– Som EU har vi helgarderat och vi är inte helt 
beroende av vaccin från Janssen och Astra Zeneca som 
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är under diskussion just nu. Stora volymer från Pfizer 
och Moderna är på väg.  

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders 
Tegnell kommenterade i går beskedet om att Janssens 
vaccin pausats i USA, dock innan beskedet om att 
leveranserna till Europa stoppas. 

– Vi håller på att titta på det underlag som finns från 
EMA och från våra kollegor i USA, innan vaccinet 
rullas ut kommer vi att komma med besked om hur 
och vad vi kan använda detta vaccin till, säger han och 
fortsätter: 

– Det hade förstås varit bra om vi haft färdiga 
rapporter från EMA vid det här laget, men utifrån det 
vi har hört lär det dröja till åtminstone nästa vecka. 

Mer exakt information om de fall av blodproppar som 
nu konstaterats behövs, menar Tegnell. 

– Det är inte helt okomplicerade sjukdomsfall som 
man nu ser, vi behöver information om vilka typer av 

fall det rör sig om och ifall det är samma typer som 
man ser med Astra Zenecas vaccin, säger han. 

Gällande besked om Janssens vaccin kan regionerna 
vänta sig beslut inom ett par dagar, säger Anders 
Tegnell.  

I USA har nästan sju miljoner människor vaccinerats 
med Janssenvaccinet, och ytterligare omkring nio 
miljoner doser har levererats till landet. 

Det är i nuläget oklart vilken effekt stoppet av vaccinet 
kommer att ha på president Joe Bidens planer på att 
alla vuxna amerikaner ska ha vaccinerats till slutet av 
maj. 

Forskare från den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten kommer fortsatt undersöka 
möjliga kopplingar mellan vaccinet och blodproppar i 
kombination med låga nivåer av blodplättar och 
därefter utreda huruvida vaccinet fortsatt ska 
distribueras till alla vuxna eller bara till begränsade 
åldersgrupper. 
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Hamilton Steiner 

hamilton.steiner@dn.se 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

FAKTA. INGÅR I LÄKEMEDELSKONCERNEN JOHNSON & 
JOHNSON 

Vaccinet kommer från nederländska Janssen som är 
dotterbolag till den amerikanska läkemedelskoncernen 
Johnson & Johnson. 

Janssenvaccinet tillverkas genom en specifik typ av ett 
adenovirus. Vaccinet använder viruset för att leverera 
en bit dna som i sin tur används för att tillverka 
spikeprotein. 

Sars-cov-2 använder sig av spikeproteinet för att binda 
till cellerna. Med vaccinet kan kroppen tillfälligt själv 
bilda proteinet, som inte orsakar sjukdom, men får 
immunförsvaret att lära sig hur man försvarar sig mot 
den, vilket därmed ger ett skydd mot sars-cov-2. 

Källa: FDA 

14 Utgå från att alla du 
möter är smittade. 
Citat hämtat från en ny kampanj där invånarna i 
Region Uppsala uppmanas att omedelbart gå i 
”personlig lockdown”. Kampanjen, är ett samarbete 
mellan regionen, länsstyrelsen och kommunerna. 
Läget i regionen beskrivs som tufft med en väldigt hård 
belastning på vården. 
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14 Moderaterna vill öka 
stödet till restauranger 
Moderaterna föreslår i finansutskottet att riksdagen 
ska uppmana regeringen att ta fram ett förslag om att 
utvidga omställningsstödet för företag som drabbats 
hårt av pandemin. Stödet ersätter i dag fasta 
kostnader, men inte lönekostnader. 

M vill att omställningsstödet även ska ersätta 
lönekostnader och menar att det är viktigt för tjänste-
företag, till exempel restaurangbranschen. 

– Många företag som har det allra tuffast nu finns i 
servicebranschen. De är desperata, säger M:s 
ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson. 

TT 

14 Tre experter om 
vaccinering och 
framtida 
semesterplaner 
I över ett år har coronapandemin haft oss i sitt 
grepp, men när vaccineringen nu har rullat i 
gång kan vi så smått börja planera för ett mer 
normalt liv. 

DN har ställt 13 frågor om vaccination och 
semesterplaner till tre experter. 

1 Om jag är vaccinerad, kan jag träffa ovaccinerade 
som tillhör riskgrupp?  

Agnes Wold: Ja, det är klart man kan. Man vaccinerar 
sig för att inte bli sjuk, och blir man inte sjuk är man 
inte smittsam. Det är en otroligt egendomlig 
diskussion att man skulle kunna vara skyddad, men 
ändå smitta. Det kanske kan vara teoretiskt möjligt, 

875



men så tänker man aldrig när det gäller andra vacciner 
– är jag vaccinerad mot mässlingen får jag inte 
mässlingen och kommer då inte heller att sprida 
mässlingen. 

Johan Styrud: Det skulle jag vara försiktig med när vi 
har den här stora smittan i samhället. Man kan bära 
det med sig på händerna eller så kan det vara så att du 
har en liten infektion. Jag tycker att man ska vara 
försiktig.  

2 Jag tillhör riskgrupp för covid-19, borde jag anpassa 
mig till det även när jag är vaccinerad?  

Johan Styrud: Då kan man börja röra sig mer i 
samhället igen, men däremot tycker jag inte att man 
ska träffa folk som inte är vaccinerade. Vi ser på 
sjukhusen att de som är över 80 år i princip är borta 
från sjukhuset, för de är vaccinerade och blir inte sjuka 
längre. 

Michael Lindberg: Det finns en del som har uttalat sig 
ganska hårresande, om att när du är vaccinerad kan du 

göra vad du vill, men så är det absolut inte. När det är 
en minoritet som är vaccinerade måste du göra exakt 
samma sak som du gör nu. Vi vet att vaccinet skyddar 
mot svår sjukdom, men vi vet faktiskt inte hur 
smittspridningen är för vaccinerade människor.  

3 Kan jag sluta jobba hemifrån när jag vaccinerats?  

Johan Styrud: Ja, jag tycker att vi långsamt ska börja 
öppna upp samhället. Man ska vara lite försiktig när 
talen av nyinsjuknade är ganska höga. Vi kan inte leva i 
bubblor i all framtid, men det är fortfarande kopplat 
till att smittotalet måste sjunka. 

Michael Lindberg: Det är svårt att ge ett generellt svar 
på det. Jag tror inte att alla ska sluta med det direkt. 
Samhället kan inte gå tillbaka till 100 pro-cent heltid 
på jobbet för alla yrkes-kategorier. Men det är inte helt 
lätt, eftersom det ställe där vi ska återhämta oss och 
vila nu har blivit en arbetsplats. Vi kommer att se att 
folk kan börja träffas försiktigt och vara inne på jobbet, 
men jag tror att mycket av hemajobbandet kommer att 
behöva stanna kvar. 
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4 Finns det några skillnader i hur jag ska tänka, 
beroende på vilket vaccin jag fått? 

Johan Styrud: Nej. Olika vaccin har olika vinster och 
förluster. Är man vaccinerad ska man vara jättenöjd. 

Agnes Wold: Pfizer och Moderna har gjort jättefina 
studier. Sedan har vi Astra Zeneca, detta sorgebarn. 
Det kan mycket väl vara ett bättre vaccin, men de har 
gjort så klantiga studier. Men om man tittar på data 
har det en jättebra skyddseffekt och i dagens läge går 
det inte att säga om Astra Zeneca är bättre, sämre eller 
lika bra jämfört med de två andra. De här tre vaccinen 
är supereffektiva jämfört med alla andra vaccin som vi 
har haft tidigare. 

5 Hur kan jag leva när jag fått en dos vaccin?  

Agnes Wold: Jag har ju fått en Astrados och det är 
intressant att fundera på det. Det jag har upptäckt, när 
jag vistades med andra personer som var vaccinerade, 
är att hela det här beteendet att backa baklänges och så 
vidare, bara är helt borta. Jag tänkte inte en sekund på 

det, och det var befriande. I praktiken är det så att 14 
dagar efter första dosen blir man i princip inte sjuk. 
Det är klassisk immunologi, första dosen drar i gång 
immunsystemet. Självklart är man ännu mer immun 
efter två doser. Man behöver inte gå in till en 
transplanterad människa och hosta dem i ansiktet efter 
första dosen, men man kan slappna av. 

Johan Styrud: Det är inte så att det går från 0-1, 
immuniteten stiger efter hand ganska fort. 
Försiktighetsprincipen gäller, men var dag efter att du 
fått vaccinet ökar ju ditt skydd. 

6 Kan jag bjuda in till fest eller bröllop i sommar?  

Agnes Wold: Ja, det kan man väl – för i sommar 
kommer ju i alla fall alla gamla människor vara 
vaccinerade. De kommer inte att dö för att de går på 
ditt bröllop, det är huvudsaken. Men det är väldigt 
svårt att uttala sig om smittläget. Det kan ju finnas 
yngre människor som inte är vaccinerade och som 
hånglar runt och smittar varandra, och det kanske inte 
är så bra. 
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Johan Styrud: Det kan man göra om alla som kommer 
dit är vaccinerade och talen på nyinsjuknade sjunker.  

Michael Lindberg: Vi längtar ju efter det här med 
kalas, inget snack om saken, men jag tror att vi 
behöver vara lite återhållsamma. Frågan är hur långt 
ner vi kommit med smittan och hur mycket vi lyckats 
vaccinera. Om man lyckas med att vaccinera 
majoriteten av de vuxna till mitten av sommaren, då 
kan man börja planera sådana här saker. 

7 Kan jag planera för en utlandsresa på semestern? 

Agnes Wold: Hela grejen med en pandemi är att då 
planerar man inte. Men det är tydligen så fruktansvärt 
ingrott i folk att man ska planera. Om man har en 
gammal mamma i Bosnien ska man självklart åka dit, 
men annars är det väl bara att vänta i stället för att 
hålla på och hoppas och bli förtvivlad. Det går ingen 
nöd på den som inte åker utomlands på två år. 

Johan Styrud: Är alla vaccinerade, ja, och smittotalen 
ska ha gått ner kraftigt. I vissa länder i Europa och på 

andra ställen är smittotalen fruktansvärda just nu. 
Titta på hur smittotalen ser ut dit du ska, och tänk dig 
för innan du bokar en resa. 

8 Bör jag undvika resor till länder med lägre 
vaccinationstäckning?  

Agnes Wold: Jag skulle aldrig resa till Sydafrika eller 
Sydamerika. Inte för att jag skulle göra det ändå, det 
skulle jag vänta med i flera år. Att åka till ett land som 
har en ansträngd sjukvård under en pandemi gör man 
inte om man har lite sunt förnuft. 

Johan Styrud: Det viktigaste är att inte åka till länder 
där antalet nyinsjuknade är högt. 

9 Kommer släkten kunna samlas vid midsommar?  

Johan Styrud: Ja kanske, om alla är vaccinerade. Jag 
är inte helt säker på att det blir så just vid midsommar, 
för nu ger man så många olika bud om när man har 
vaccinerat alla över 18 år. Man ska kanske tänka sig för 
om smittan inte har sjunkit, men det hoppas jag att 
den har. 
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Michael Lindberg: Är man ute och följer 
Folkhälsomyndighetens regler om täthet mellan 
människor så kan man åtminstone samlas kanske 20 
personer, men det är osäkert om man kan trycka in 50 
personer i en lada med långbord och sitta tätt och 
snapsa och sjunga. Även om det är något vi längtar till. 
Förhoppningsvis är många äldre släktingar 
vaccinerade, men är de inte det ska de inte vara med.  

10 Kan barnen vara hos mor- eller farföräldrarna på 
sommarlovet?  

Johan Styrud: Om mor- och farföräldrar är 
vaccinerade och antalet nyinsjuknade sjunker. 
Försiktighetsprincipen måste gälla. 

Michael Lindberg: Om mor- och farföräldrar är 
vaccinerade så kan man åtminstone ha viss kontakt, 
men sedan är frågan hur den kontakten ska se ut. Det 
viktiga är hur smittspridningen i den gruppen ser ut, 
om mor- och farföräldrar träffar folk som inte är 
vaccinerade. Förhoppningsvis kan vi lättare kunna 
umgås över generationerna i sommar. Personligen tror 

jag att smittspridningen går ner precis som förra 
sommaren. 

Agnes Wold: Ja, när mor- och farföräldrarna är 
vaccinerade. 

11 Kan barnen åka på läger i sommar? 

Michael Lindberg: Nej, jag skulle nog avråda från det, 
eftersom viruset just nu verkar ha lättare för att 
spridas mellan barn. Men det handlar ju om 
gränsdragningar, om det handlar om några få barn 
eller 200 barn. De riktigt stora lägren ska vi nog 
fortsatt vara försiktiga med. 

Agnes Wold: Det kan man väl säkert, det kunde man 
egentligen förra året också. För barnen är det ingen 
fara. Jag tycker att det är en väldigt bra och trevlig idé 
med barn- och ungdomsläger, men man ska nog inte 
ha så många vuxna med. Eller också se till att de är 
vaccinerade. Det är trots allt de vuxna som sprider 
mest. Rent generellt är den största faran under 
covidpandemin att blanda åldersgrupper, unga som 
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sprider smitta och gamla som kan bli svårt sjuka och 
dö om de smittas. 

12 Kan jag räkna med några matcher, festivaler eller 
andra stora evenemang under sommaren?  

Johan Styrud: Kanske, det är en jättesvår fråga och det 
beror på att smittotalen först måste sjunka. Det är 
svårt att ta in 50 000 på Friends arena, men ett mindre 
antal deltagare kanske man kan ha. 

Michael Lindberg: Olika länder har löst det här på lite 
olika sätt. I Tyskland pratar man om att ha 
vaccinationspass för att visa att man är vaccinerad, i 
andra länder ska man ha pcr-test som är mindre än 48 
timmar gammalt. Vi måste nå en kritisk punkt där de 
flesta är vaccinerade. Jag hoppas att smittan kommer 
att släppa, och jag tror att vi kan titta på allsvensk 
fotboll på en arena i höst.  

13 Innebär sommaren slutet på att leva coronaanpassat 
i Sverige?  

Agnes Wold: Ja, i stort sett tror jag det. Det kommer 
att bli en gradvis förändring. Det fungerar inte så att 
det bara plötsligt är slut, i vårt underbara Sverige får 
folk bestämma själva. Jag bestämmer själv när jag vill 
träffa mina barnbarn, och klippa mig. Folk tänker så 
konstigt, de sitter och väntar på något direktiv. Själv 
tycker jag att kulturutövarna nu ska börja göra lite 
evenemang för alla 70-plussare som snart är 
färdigvaccinerade och längtar efter bio, teater och 
utställningar. 

Johan Styrud: Jag tror att den här tredje vågen vi ser 
nu är den sista. Förhoppningsvis kommer 
vaccinationerna att göra att infektionerna dör ut 
ganska fort, men vi vet inte om det är till midsommar, 
till mitten av sommaren eller till slutet. 

Michael Lindberg: Nej. Om du menar att vara 
medveten att viruset sprids och finns i samhället. Det 
här viruset kommer att finnas med oss under mycket 
lång tid. När vi väl fått en flockimmunitet i samhället 
kommer den att börja likna en säsongsinfluensa. Nästa 
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vår kommer det att vara bättre än det är nu, men vi 
måste lära oss att att leva med viruset. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

Fakta. Experterna som 
svarat på frågorna 
Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi på 
Göteborgs universitet och överläkare på avdelningen 
för infektionssjukdomar på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

Michael Lindberg är professor i virologi vid 
Linnéuniversitet, inriktad på grundläggande virologi 
inklusive coronavirus, diagnostik, vaccin och antivirala 
medel samt spridningsvägar för virus. 

Johan Styrud är överläkare vid Danderyds sjukhus och 
ordförande i Stockholms läkarförening. 

14 ”Stötta Hallengren 
så att hon orkar vara 
människa” 
Cancerbesked. Socialminister Lena Hallengren (S) har 
drabbats av bröstcancer. I TV4 (10/4) meddelar hon 
att hon tänker fortsätta arbeta som vanligt, med 
undantag för om hon någon dag känner att det inte 
fungerar. Vidare hoppas hon att hennes berättelse kan 
få kvinnor att gå på sin mammografi. Det hoppas jag 
också. 

Men jag hoppas framför allt att hon och hennes chef 
vågar visa att man inte behöver ta emot ett cancer-
besked, operera bort ett bröst, återhämta sig, förbereda 
sig för cellgifter, få behandling och samtidigt arbeta 
heltid som minister. Jag hoppas så innerligt på det. 

För hur ska vi annars få verkligheten bakom ord om 
folkhälsa och den ständigt ökade pressen att rimma 
med varandra och landa hos den generation som växer 
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upp – särskilt flickor och unga kvinnor? Hur ska vi få 
dem att förstå att livet inte handlar om att alltid 
leverera? 

Lena Hallengren nämner sin man, att hon har stora 
barn som stöttar henne. Jag hoppas att de inte i första 
hand stöttar henne i att orka vara minister, utan att de 
hjälper henne att orka vara människa. 

Karin Hahn, Lidingö 

14 ”Tegnell måste alltid 
berätta hur 
smittspridningen ser 
ut” 
Coronapandemin. ”Det är hela tiden en balans hur 
mycket man ska trycka på och så att säga skrämmas 
och hur mycket man ska använda morötter och tala om 
att ’vi gör faktiskt ett bra jobb’”, säger statsepidemiolog 
Anders Tegnell till Ekot. Tegnells slutsats är återigen 
grundläggande fel. Det är inte alls en fråga om balans 
mellan morot och att skrämmas. Det handlar om att 
berätta hur det faktiskt ser ut. Och vad som faktiskt 
krävs av oss för att bidra till minskad smittspridning. 

Som medborgare och skattebetalare kräver jag att 
regeringen ser till att uppdatera sig gällande vilken 
expertis de använder sig av för att hantera rådande 
pandemi. 

Marie Kock, fil master och socionom 
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Utbildning och forsk-
ning hanteras av 
utbildningsdeparte-
mentet och kultur-
departementet. Med 
kulturella verksam-
heter och idrott.

Övergripande delar av kulturministerns  
demokrati och kultur  läggs i området för 
riksdag m m 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152
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Utbildnings-
departementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för 
regeringens utbildnings- och forskningspolitik. 
Departementet arbetar med frågor som 
exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas 
villkor och studiefinansiering.
Områden

Områden
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Högskola och forskning
• Studiefinansiering
• Vuxenutbildning

Om Utbildningsdepartementet

Relaterad navigering
• Utbildningsdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera

• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd
Ansvariga statsråd

Anna Ekström
Utbildningsminister

Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
Genvägar
Genvägar

• Arbete inom utbildningsområdet med 
anledning av nya coronaviruset

Aktuellt från Utbildningsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barn--och-ungdomsutbildning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkbildning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hogskola-och-forskning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/studiefinansiering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/vuxenutbildning/
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https://www.regeringen.se/remisser/#1294
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https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1294
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/matilda-ernkrans/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-utbildningsaktorer-larare-och-studerande-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-utbildningsaktorer-larare-och-studerande-med-anledning-av-covid-19/


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

Myndigheter

• Etikprövningsmyndigheten 
24 januari 2019 från Utbildningsdepartementet  

• Karlstads universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Skövde 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Halmstad 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Borås 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan Dalarna 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Göteborgs universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

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

• Försvarshögskolan 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

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

• Överklagandenämnden för högskolan 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

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

• Örebro universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Vetenskapsrådet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Uppsala universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

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

• Stockholms universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

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

• Statens skolverk 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Statens skolinspektion 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Skolforskningsinstitutet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Sameskolstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Rymdstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Polarforskningssekretariatet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Mälardalens högskola (MDH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

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

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

• Mittuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Malmö universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Lunds universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Luleå tekniska universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linnéuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linköpings universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  
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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
Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
"Vi har haft ett av de mest högpresterande 
och jämlika skolsystemen i världen. Dit 
ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, 
kunskap och bildning. Vi ska skapa en 
skola där varje elevs ansträngning avgör 
hur långt hon kan nå i sina studier – inte 
vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken 
skola hon valt."

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

SW   . 7957 Undervisning o d. 
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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.
Områden

Områden
• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik

Om Kulturdepartementet

Relaterad navigering
• Kulturdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument

• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Organisation
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med 
ansvar för idrottsfrågorna
Genvägar
Genvägar

• Amanda Linds möten angående nya 
coronavirusets effekter

• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Demokratin 100 år
• Kulturrådsbloggen

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

Myndigheter

• Nationalmuseum 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Delegationen mot segregation 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för stöd till trossamfund 
01 juli 2017 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Fängelsemuseum 
02 januari 2017 från Kulturdepartementet  

• Nämnden för hemslöjdsfrågor 
21 november 2016 från Kulturdepartementet  

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

• Myndigheten för tillgängliga medier 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens musikverk 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens konstråd 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens försvarshistoriska museer 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•
• Riksantikvarieämbetet 

27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Naturhistoriska riksmuseet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för kulturanalys 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Moderna museet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Konstnärsnämnden 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Institutet för språk och folkminnen 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Forum för levande historia 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

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

• Sveriges Radio 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

• Nordicom 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksteatern 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Valmyndigheten 
05 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Zornsamlingarna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Thielska galleriet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Tekniska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Strindbergsmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Skansen 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Nordiska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

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

• Stiftelsen Arbetets museum 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksförbundet Sveriges museer 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Nobelmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Judiska museet i Stockholm 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

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

• Voksenåsen AS 
21 januari 2015 från Kulturdepartementet  

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

• Föreningen Svensk Form 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Diskrimineringsombudsmannen, DO 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Utbildningsradion 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Television 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges författarfond 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

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

• Stiftelsen Svenska Filminstitutet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Dansens Hus 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens museer för världskultur 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens medieråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens maritima museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Statens kulturråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens historiska museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

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

• Sametinget 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Röhsska museet i Göteborg 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Riksarkivet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet 

• Nämnden mot diskriminering 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

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

• Sveriges Författarförbund 
11 december 2014 från Kulturdepartementet

   . Bildmuseet i Umeå
11 december 2014 från Kulturdepartementet 
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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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04 ”Gör det olönsamt 
för friskolor att anlita 
obehöriga lärare” 
Eftersom obehöriga lärare har lägre löner och 
kan anställas nästan helt utan risk för 
arbetsgivaren, är det inte konstigt att försöken 
att öka andelen behöriga lärare konsekvent 
misslyckats. Skolpengen påverkas inte av 
andelen obehöriga lärare, vilket gör att en 
högre andel ökar friskolornas vinstmarginaler, 
skriver Johan Enfeldt, Lisa Pelling och German 
Bender. 

DN. DEBATT 210404 

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers 
lärande. Om detta råder total enighet såväl politiskt 
som inom forskningen. Alla vill att barnen i skolan ska 
undervisas av behöriga lärare, alltså lärare som har 
både ämneskunskaper och relevant pedagogisk 

utbildning. Ändå ökar andelen obehöriga. Orsaken till 
det är en politik som infört dysfunktionella 
marknadsmekanismer i den svenska skolan. 

Skolpengen påverkas inte av andelen obehöriga lärare, 
vilket gör att en högre andel obehöriga lärare ökar 
friskolornas vinstmarginaler. Eftersom obehöriga 
lärare har lägre löner och kan anställas nästan helt 
utan risk för arbetsgivaren, är det inte konstigt att 
försöken att öka andelen behöriga lärare konsekvent 
misslyckats. 

För 10 år sedan var 87 procent av lärarna i den svenska 
grundskolan behöriga, i dag är siffran enligt 
Skolverkets statistik nere på 80 procent. 

Bristen på behöriga lärare är ett av skolans 
allvarligaste problem. Inte i framtiden, utan redan nu. 

I dag presenterar tankesmedjan Arena Idé därför en 
rapport som granskar marknadsmekanismerna bakom 
minskningen av behöriga lärare. Vi presenterar också 
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statistik över andelen behöriga lärare i samtliga 290 
kommuner. Mönstret är tydligt: 

Obehöriga lärare är vanligare i fristående skolor. 
Enbart 71 procent av lärarna i fristående skolor är 
behöriga, medan riksgenomsnittet för kommunala 
skolor är 83 procent. Skillnaden mellan andel behöriga 
lärare i friskolor och kommunala skolor är alltså 
nästan 12 procentenheter. I hela 235 av 290 
kommuner har de kommunala skolorna en högre andel 
behöriga lärare. Störst skillnad är det i Nynäshamn 
kommun, där andelen behöriga lärare i kommunala 
skolor är 69 procent och i friskolorna 20 procent. 

Friskolor har lägre andel behöriga lärare i både 
glesbygds- och storstadskommuner. I Stockholm är 
nästan 86 procent av lärarna i kommunala skolor 
behöriga, jämfört med 63 procent i skolor som drivs av 
en enskild huvudman. I Göteborg är skillnaden 84 
procent mot 74 procent och i Malmö 80 procent mot 71 
procent. Det är bara i Norrbotten, den landsända där 
lägst andel elever går i fristående skolor, som friskolor 

och kommunala skolor har en lika hög andel behöriga 
lärare. 

Obehöriga lärare är vanligare på skolor med tuffare 
förutsättningar, alltså på de skolor där de skulle 
behövas mest. I den senaste Pisarapporten pekas 
Sverige ut som unikt, eftersom vi på detta sätt har ett 
skolsystem med omvänt kompensatoriska inslag. 

Från politiskt håll har man försökt åtgärda lärarbristen 
med olika former av utbildningssatsningar. Visserligen 
kan fler platser på lärarprogrammen och möjligheter 
för andra yrkesgrupper att omskola sig vara viktiga sätt 
att öka utbudet av behöriga lärare. Men i vår rapport 
visar vi att politiken missat efterfrågesidan. Vi har ett 
system som effektivt håller nere efterfrågan på 
behöriga lärare – trots en akut och ökande lärarbrist. 
Orsakerna är flera. 

En obehörig lärare har lägre lön, men ger skolan 
samma intäkter. Detta är en grundläggande orsak till 
att andelen obehöriga lärare ökar. En skola med bara 
50 procent behöriga lärare (sådana finns) får samma 
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skolpeng per elev som en skola med 90 procent 
behöriga lärare, trots att den senare alltså har 
väsentligt högre kostnader. Politiken säger att den vill 
premiera skolor med hög andel behöriga, men de 
ekonomiska incitamenten går i motsatt riktning. 

En skola med mycket hög andel obehöriga lärare kan 
visserligen få anmärkningar från Skolinspektionen, 
men i praktiken blir det sällan några ekonomiska 
konsekvenser. Riskerna för en sådan skolhuvudman är 
små. Det understryks av att också populära och 
ekonomiskt framgångsrika friskolor år efter år driver 
verksamheten med väsentligt lägre andel behöriga 
lärare än rikssnittet. 

En obehörig lärare får inte tillsvidareanställas. 
Skollagens 2 kap 20 § förbjuder uttryckligen annat än 
tillfälliga anställningar och arbetsgivaren slipper 
bekymra sig om sådant som långsiktigt 
personalansvar, turordningsregler och annat som 
skapar trygghet för fast anställda. Samtidigt kan facket 
inte driva frågan om fast anställning eftersom 
obehöriga lärare alltså berövats den möjligheten i lag. 

Lärarfacken accepterar dessutom inte obehöriga lärare 
som medlemmar. 

Kort sagt: obehöriga lärare är billiga, minskar 
arbetsgivarens långsiktiga åtaganden och har en sämre 
förhandlingsposition. Allt detta ökar efterfrågan på 
obehöriga lärare. Det har gått så långt att vi nu ser 
rapporter om att “Utbildade lärare har allt svårare att 
få jobb”, som Dagens Nyheter rapporterade den 9 
februari i år. 

Ännu värre är det att den senaste Pisa-rapporten pekar 
ut Sverige som unikt när det gäller fördelningen av 
obehöriga lärare mellan skolor med olika svåra 
uppdrag. Bakom benämningen ”omvänt 
kompensatoriska aspekter” framgår att andelen 
obehöriga lärare är högre i skolor i utsatta områden 
och skolor där eleverna har mindre välutbildade 
föräldrar. Detta är tvärtemot målsättningarna i de 
politiska högtidstalen om skolan. 

Ingen vill ha obehöriga lärare, men som vi visar i vår 
rapport har politiken skapat marknadsmekanismer 
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som gör dem lönsamma för vinstdrivande skolor. Och 
det finns ingen marknadsmekanism, ingen osynlig 
hand på skolmarknaden, som gör att skolor med alltför 
få behöriga lärare slås ut. Tvärtom fortsätter 
elevtillströmningen till fristående grundskolor, trots 
att de har en lägre andel behöriga lärare. 

Så länge de ekonomiska incitamenten ser ut så här 
kommer åtgärder som syftar till att öka utbudet av 
behöriga lärare – alltså utbildning – inte att hjälpa. 
Det krävs också åtgärder på efterfrågesidan. Om 
utvecklingen ska kunna vändas måste obehöriga lärare 
förvandlas från en billig lösning till något som syns 
som en extra kostnad i skolornas resultaträkningar. 

1 Ändra ersättningsmodellen så att det lönar sig att 
anställa behöriga lärare. Med dagens 
ersättningsmodell saknas möjlighet att låta andelen 
behöriga lärare ge utslag i ersättningen (skolpengen). 
Den möjligheten saknas också i förslagen från 
likvärdighetsutredningen. Därför bör regeringen 
skyndsamt utreda hur andelen behöriga lärare kan ge 
utslag i ersättningen till fristående skolor. Först när de 

obehöriga lärarna förvandlas från ett plus till ett minus 
på sista raden i bokföringen kan vi räkna med att det 
skapas en verklig efterfrågan på behöriga lärare. 

2 Skolor som anlitar obehöriga lärare måste ta 
kostnaden för kompetensutveckling. När en obehörig 
lärare anställs ska arbetsgivaren stå för lärarens 
kompetensutveckling med sikte på behörighet. 

3 Stärk de obehöriga lärarnas ställning gentemot 
arbetsgivaren. Som ett led i att stärka elevernas rätt till 
undervisning av behöriga lärare måste paradoxalt nog 
de obehöriga lärarnas ställning gentemot arbetsgivaren 
stärkas. Först då kommer de ekonomiska fördelarna 
med att använda obehöriga lärare att försvinna. 

Till exempel bör obehöriga lärare som arbetat en 
längre tid kunna kräva en tillsvidareanställning på 
samma sätt som andra tillfälligt anställda på 
arbetsmarknaden. Ett åtagande om kompetens-
utveckling med sikte på behörighet bör då vara ett 
rimligt motkrav på medarbetaren. 
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Sanningen är tyvärr att den svenska skolan i dag inte 
klarar sig utan obehöriga lärare. Det ursäktar dock inte 
systemfel som riskerar att permanenta lärarbristen och 
minska yrkets attraktivitet för behöriga. En bättre 
lösning vore att obehöriga lärare blir en dyr och 
tillfällig lösning på vägen mot fler behöriga lärare, än 
att de fortsätter att vara ett billigare och därför ökande 
inslag i skolan. 

Johan Enfeldt, rapportförfattare 

Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé 

German Bender, utredningschef tankesmedjan Arena 
Idé 

04    200 
miljoner kronor i ett riktat statsbidrag till landets 
kommuner ska gå till sport- och kulturaktiviteter för 
barn mellan 6 och 15 år, rapporterar TV4 Nyheterna. 
Efter ett stillasittande år under pandemin vill 
regeringen och samarbetspartierna återinföra stödet 
till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. 

TT 
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05 ”Nästan inga lärare 
får skaffa de 
läroböcker eleverna 
behöver” 
Vi har undersökt hur läromedelsinköpen ser ut 
i svenska skolor eftersom offentlig statistik 
saknas. Och vi ser en skärande strukturell 
olikvärdighet vad gäller läromedel. Bland 
annat framkommer att de flesta lärare, 86 
procent, menar sig inte kunna köpa in de 
läromedel eleverna behöver, skriver Per 
Kornhall, ordförande i Läromedelsförfattarna. 

DN. DEBATT 210405 

Akademiledamoten Åsa Wikforss är en av många 
föräldrar jag mött det senaste året som spontant 
utbrustit ”Men så kan vi ju inte ha det”. Detta i samtal 
som har börjat kring en upplevelse av behov av bättre 
läromedel i skolan. För det finns ett missförstånd som 

upprepas och som också speglas i den utredning som i 
juni ska lämna förslag på hur läromedelskvaliteten ska 
kunna höjas i skolan: att det finns läromedel i alla 
skolor och i händerna på alla barn – men så är faktiskt 
inte fallet. Och reaktionen ovan har kommit från 
föräldrar när de har förstått hur olikvärdig tillgången 
på läromedel är i den svenska skolan. 

Den pågående utredningen som Gustav Fridolin leder 
ska i juni lämna sitt betänkande om hur statens roll 
gällande läromedel ska se ut. I möten med utredningen 
har vi förstått att ett av deras problem är att vi inte vet 
så mycket om hur läromedel används i den svenska 
skolan. Vi, Läromedelsförfattarna, bestämde oss för att 
råda bot på detta. 

Vi började med att ta reda på en sak som ingen har 
brytt sig om på decennier, nämligen hur 
läromedelsinköpen ser ut i svenska skolor. Det finns 
ingen officiell statistik på detta. Nästa steg var att ta 
reda på hur lärare upplevde situationen – kan de köpa 
in de läromedel de tycker att eleverna behöver? Men de 
viktigaste personerna är ju ändå de som ska lära sig 
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något i skolan, eleverna. Vad tycker de om läromedel 
och hur använder de dem? Den fjärde gruppen vi ville 
ta reda på något om var föräldrarna. Hur tänker de 
kring läromedel? Är de viktiga för att de ska kunna ge 
sina barn stöd? Det här är ingen liten fråga. Vi pratar 
om arbetsredskap för 1 miljon elever i svenska skolan 
och drygt 200 000 lärare. 

Resultaten i våra fyra undersökningar visar med all 
önskvärd tydlighet att läromedel är en mycket viktig 
fråga och att våra föraningar om att det inte stod så bra 
till var korrekta. Vi hade en del förkunskaper när vi 
gick in i detta. Vi visste från våra, ibland förtvivlade, 
författare att man ”fulkopierar” friskt ute i de svenska 
skolorna. Lärare känner sig tvungna att olagligt 
kopiera det material elever behöver, eftersom de 
saknar riktiga läromedel. Vi visste också att 
läromedelsinköpen i reda pengar minskat med två 
tredjedelar sedan i slutet av 1980-talet. Genom en 
analys av svensk forskning om läromedel som 
Cambridge Analytica gjort åt oss vet vi också att det 

har funnits något som kan liknas vid en 
antiläromedelsanda i svensk pedagogisk forskning. 

Vad visar då våra nya undersökningar? I korthet 
följande: 

1 
Den svenska skolan är långt ifrån likvärdig. 
Läromedelsinköpen varierar från 0 till över 1 500 
kronor per elev och år. Snittet är 600 kronor men mer 
än 1/5 av skolorna köper för mindre än 400 kronor per 
elev och år. Det blir inte många böcker per elev på 
dessa skolor. 

2 
De flesta lärare, 86 procent, menar sig inte kunna köpa 
in de läromedel eleverna behöver. 

3 

902



Lärare, elever och föräldrar är samtidigt rörande ense 
om en sak: Att läromedel är väldigt viktiga för 
inlärningen. 

4 
Elever som upplever sig själva tillhöra familjer med 
sämre ekonomi har oftare sämre tillgång till läromedel 
än de som upplever sin familjeekonomi som bättre. 

Vi ser alltså en skärande strukturell olikvärdighet vad 
gäller läromedel. Detta i en fråga där skolan lätt skulle 
kunna vara likvärdig. Olikvärdigheten blir så mycket 
allvarligare under en pandemi där 100 000-tals unga 
har varit mer hänvisade till läromedel när deras 
högstadier och gymnasier varit stängda. 

Men vi vill lyfta en dimension till. I Sverige är andelen 
15-åringar som i OECD:s undersökning Pisa säger att 
läsning är slöseri med tid 38–40 procent medan 
andelen i OECD i genomsnitt ligger på drygt 28 
procent. I Sverige har den andelen ökat med 10–11 
procentenheter jämfört med 2009. Forskaren Monika 

Vinterek och hennes kollegor har också utifrån en 
annan stor internationell studie, Timss, visat att det 
växande prestationsgapet mellan svenska studenter på 
läskunnighetstest speglas i den ökande skillnaden 
mellan elever som fortfarande läser mycket i skolan 
och de som inte läser alls. 

Detta för oss till vår huvudpoäng. Vi är väldigt 
bekymrade över att i den debatt som förs angående 
barns läsning glöms en av de viktigaste arenorna för 
läsning bort – och en hel författarkår är osynliggjord. 
Det finns ett stort antal författare som med 
engagemang, iver och stor skicklighet skriver för dem 
som inte vill läsa deras böcker. Många av dessa gör i 
Selma Lagerlöfs fotspår fantastiska insatser för barns 
läsning och kunskap. För de böcker de skriver blir lästa 
(om de blir köpta vill säga). Vi har författare vars 
böcker getts ut i 30 upplagor. Böcker som har lärt 
generationer av barn att läsa och räkna. Men ändå 
nämns de inte i debatten när vi pratar om barns och 
ungas läsning. 
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Vi pratar så klart om läromedelsförfattarna. Det är en 
speciell konst att skriva så att den som är tvingad att 
läsa din text fängslas av ämnet, att skriva så att det blir 
intressant och begripligt. Att skriva så att ett ämne 
man inte känner till och tycker verkar svårt blir roligt 
och begripligt. Men det här är en grupp som sällan 
nämns när man pratar om barn och ungas läsning. 
Detta fast de böcker de skriver troligen är de böcker 
som är allra mest spridda och allra mest lästa av alla 
böcker. 

Detta är egentligen något så självklart att vi inte skulle 
behöva skriva det. Vad är en skola utan böcker? Var 
ska ett barn som inte har böcker hemma möta texter 
som utmanar, lockar och leder vidare – om inte i 
skolan. Hur tänker man i de skolor i Sverige där man 
inte tycker sig ha råd att köpa in läromedel? Hur 
tänker vi i ett land när vi inte säkerställer att alla barn i 
alla skolor får möta pedagogiskt anpassade texter? 

Därför är det ett självklart krav på den utredning som 
nu arbetar kring statens roll vad gäller läromedel att 
den ska lägga förslag som säkerställer att alla barn och 

unga har läromedel i sina händer, ryggor, paddor och 
datorer. Något annat vore ett misslyckande. 

Per Kornhall, ordförande i Läromedelsförfattarna 
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05 ”Hur gör jag för att 
bli mer lekfull och 
färgstark?” 
Frågeställaren har alltid känt sig mer påhittig, 
blommande och positiv inuti än hon visat utåt. 

Kan man förändras från blyg och hämmad till 
en mer öppen och färgstark personlighet? 

Fråga: Kan du ge konkreta tips på hur jag ska göra för 
att bli mer lekfull i livet och vardagen, vara trygg och 
grundad i mig själv, våga visa mitt inre för andra, ha 
kontakt med mina känslor, våga säga och berätta vad 
jag tycker och gillar, våga bli mer färgstark som 
person?  

Jag har alltid varit blyg, reserverad, rädd, 
känslomässigt hämmad och har haft svårt för att 
interagera med andra på riktigt, med hjärtat. Därför 
har jag gärna dragit mig undan större sociala 
sammanhang, men jag inser nu i vuxen ålder hur 

mycket jag missar. Jag har alltid känt att jag har ett 
påhittigt, blommande och positivt inre som jag håller 
tillbaka, av rädsla för att bli avvisad eller skrattad åt, 
och den förnekelsen av mig själv har gjort att jag till 
slut knappt vetat vem jag är. 

Jag vet att mina hämningar beror på min uppväxt, som 
jag anser vara färdigutredd, så nu vill jag gå vidare och 
leva livet. Hur gör jag? 

”Här kommer jag!” 

Svar: Det är en stor fördel att du kan se och beskriva 
det påhittiga, blommande inre som du vet finns där, 
bakom en del bråte. Ytterligare en fördel är att du tycks 
ha en ganska god bild av vad bråtet består av, då har 
man redan kommit en bit på väg mot förändring. 

Du är inte ensam om att känna så här. I flera studier 
kring vad vi människor fruktar allra mest är att bli 
avvisad, förödmjukad och utesluten ur en gemenskap 
ofta beskriven. Det är en snabb, automatisk, delvis 
biologiskt driven rädsla, och många tampas genom 
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livet med de olika hinder som kan uppstå i samband 
med den. En rädsla som kan vara ganska styrande 
alltså, men absolut inte omöjlig att komma till rätta 
med. 

Jag önskar att jag lika tydligt som du beskriver ditt 
dilemma kunde leverera några bra, konkreta och enkla 
metoder tillbaka i mitt svar. Men har man tampats 
med rädslor likt de du beskriver under många år, och 
länge dragit sig undan olika situationer så krävs det 
ofta en del stöttning och en plan för hur man stegvis 
kan närma sig problemet. Jag vet inte säkert, men jag 
tror att du kommer att behöva lite mer stöd än ett 
relativt kort svar i tidningen. Jag skriver det för att jag 
inte vill att du ska misströsta om det känns svårt att på 
egen hand göra de förändringar som krävs. Ditt brev 
väckte nämligen mitt hopp om att det finns goda 
möjligheter till just förändring, och jag ska försöka 
beskriva hur det där stödet och arbetet skulle kunna se 
ut om vi träffades några gånger. 

Du har som sagt redan gjort en hel del arbete själv. Du 
beskriver att du gjort upp med barndomsupplevelser 

som kan vara bidragande orsak till de svårigheter du 
har. Du har kommit fram till vad som hindrar dig och 
skapar problem, och hur du önskar att det skulle vara i 
stället.  

Om vi skulle träffas skulle vi hjälpas åt att ännu mer 
förtydliga vad du önskar uppnå. När vi beskriver en 
person som till exempel ”färgstark” eller ”självsäker”, 
så förstår vi på ett ungefär vad som menas med det. 
Det vore alldeles för komplicerat att beskriva allt vi kan 
observera att en självsäker person gör när vi pratar 
med varandra. Men i en terapi skulle jag efterfråga mer 
detaljerad information, för även om vi vet på ett 
ungefär så kanske vår uppfattning också skiljer sig åt 
på vissa punkter. Vad menas med färgstark? Hur beter 
sig en självsäker person? Vad betyder det att visa sitt 
inre? Hur kan man märka att en person gör det? Det 
behöver konkretiseras, helt enkelt för att bättre förstå 
vad just du önskar, och vad du vill röra dig emot. 

Om man bryter ner ”självsäker” till mer synliga, 
konkreta beteenden skulle det kunna vara en person 
som: Har tilltro till sin egen förmåga att hantera olika 
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situationer. Vågar närma sig nya människor. Vågar 
ställa frågor till någon. Vågar berätta något personligt 
om sig själv. Håller ögonkontakt. Har en tydlig röst. 
Vågar prova nya saker.  

En självsäker person tänker förstås inte heller lika 
många oroliga tankar i sociala sammanhang eller i nya 
situationer, eftersom tilltron till att klara sig (och även 
klara misslyckanden) finns närvarande. Men tankarna 
är mycket svårare att styra än våra beteenden. Det går 
sällan att i terapi jobba med att ”tänka lugnt och 
självsäkert” inför nästa sociala sammankomst på 
jobbet, och sen gå i väg utan de där oroliga rösterna 
som larmar och varnar i huvudet. 

Lättare är det att börja på beteendesidan, genom att 
stegvis och så kontrollerat det går, härma en självsäker 
persons beteende. Tankarna ”jag klarar inte det här, 
andra kommer tycka att jag är konstig” får kanske vara 
där och spöka, men man går ändå i väg på den där 
tillställningen. Eller bokar in sig på en ny språkkurs, 
eller kör, om uppgiften är att till exempel bryta 
undvikande kring sociala sammanhang. För faktum är 

att när vi gör nya saker och lyckas fixa dem utan att det 
sker en katastrof, så lär vi oss att vi klarar det, och 
tankarna kommer med tiden att lugna sig lite, sluta 
vara lika pessimistiska och alarmerande. Och det 
kommer i sin tur att påverka rädslan. Och i 
förlängningen blir det lättare att våga ta nästa steg.  

Men som sagt, det är lättare sagt än gjort och ofta 
behövs lite stöttning längs vägen. Det är också viktigt 
att börja med de utmaningar som känns minst svåra. 
Och sedan träna sig stegvis på lite nya sätt att förhålla 
sig till de situationer man vill röra sig emot, ta hand 
om sig i motgång, försöka igen, justera något som blev 
för svårt, testa igen. Lite som att göra egna små 
experiment. 

Jag har otaliga gånger sett att det går att leva ett mer 
fritt och, ur ett psykologiskt perspektiv, rikare liv med 
en tydlig problemformulering och en del nedlagt 
arbete. Men jag tycker att det är svårt att skriva ett 
sådant här svar utan att alls benämna också något om 
acceptans inför våra olika sårbarheter, och kanske 
tillkortakommanden. Det här är inte enbart riktat till 
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dig, din frågeställning uppfattar jag som både klok och 
rimlig. Utan mer som en viktig del att alltid ha med när 
man funderar över sig själv. 

Vi lever i ett förbättringarnas klimat, en ständig jakt på 
att uppnå mål, uppfylla önskningar, prestera perfekt, 
maxa! Maxa tid, maxa prestation, maxa hälsa, maxa 
lycka. I jagandet av perfekt och max och nå stjärnorna 
– där finns också en ganska stor risk för ohälsa. Själva 
kampen bort ifrån skavankerna föder skavanker. Alla 
färgstarka, lekfulla, charmiga typer som går i sina 
gyllene skor, och som vi önskar, vill, längtar efter att 
vara lika lyckade som. I den längtan eller strävan 
måste vi komma ihåg att alla har tillkortakommanden 
av olika slag, alla gråter ibland om natten, och allt kan 
inte, ska inte ändras, fixas. 

Det står inte i motsats till att göra något åt det som 
ställer till lidande för oss. Men en fråga man bör ställa 
sig är också vad som kommer ur samhällsnormer, hur 
andra tycks leva, och vad som kommer ur min egen 
önskan att ändra något. Ofta är en bra balans mellan 
förändring av det som hindrar eller skadar oss, och 

acceptans av det som kanske är sårbart, lite bräckligt, 
men också en del av det som är ”jag”, något att, snarare 
än kämpa emot, i stället pyssla om. Vi behöver förstå 
och varsamt ta hand om de lite darrigare sidorna av 
oss. Det är rätt skönt ibland att kunna få vara lite sunt 
färglös här i livet. Anna Bennich 
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04 Betydande lavinfara 
i fjällen 
Naturvårdsverket varnar i sin prognos för betydande 
lavinfara i fem områden i den svenska fjällvärlden. 
Varningarna gäller Abisko/Riksgräns-, Kebnekaise-, 
västra Vindel-, södra Jämtlands- och västra 
Härjedalsfjällen. Man uppmanar till stor försiktighet i 
dessa områden. 
TT 

06 Ledare: Ta bort 
elevens val – allt annat 
är viktigare 
Det är lätt att lista saker som barnen bör lära sig i 
skolan. Det är svårare att slå fast vad som ska bort. Inte 
minst eftersom inga kunskaper är av ondo, och grund-
skolans uppdrag är såväl att förbereda eleverna för 
vidare studier som att rusta dem som 
samhällsmedborgare och låta dem utveckla sina 
intressen. 

Men det betyder inte att det fungerar att bara fylla på, 
oavsett hur vällovliga önskemålen om nya moment och 
fördjupningar är. Om utbildningen inte ska bli för 
snuttifierad måste man även våga stryka, vilket visar 
varför Skolverkets förslag som presenterades strax före 
påsk bör bli verklighet. 

Där förespråkas att elevens val försvinner och att 
timmarna framför allt fördelas mellan SO- och NO-
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ämnena, men även i viss mån till bild, musik och hem- 
och konsumentkunskap. Syftet är att lösa dagens 
situation med så kallad stoffträngsel – alltså problemet 
att vissa ämnen innehåller fler moment än vad som är 
rimligt att hinna med på den avsatta tiden. 

Idén att låta elevens val minska till förmån för övriga 
ämnen är inte ny. För några år sedan mer än 
halverades kursen eftersom matematik samt idrott och 
hälsa behövde ytterligare utrymme. Och med tanke på 
att Skolverkets undersökning visar att kvaliteten på 
elevens val varierar mycket mellan olika skolor är det 
därför helt rätt att ta steget fullt ut och avskaffa det 
från och med hösten 2022. 

Vidare är det välkommet att Skolverket inte väljer att 
smeta ut de frigjorda timmarna över hela linjen, 
eftersom ”det är tydligt att det finns en allmän 
uppfattning att SO-ämnena behöver mer tid nu, 
framför allt historia och samhällskunskap”, som Roger 
Persson, undervisningsråd på Skolverkets 
läroplansavdelning, uttrycker saken. 

Dessutom visar förslaget att Skolverket vågar 
prioritera, trots att förändringar där en del känner sig 
förfördelade alltid leder till protester. Nu har det höjts 
röster mot att geografi får färre timmar än historia och 
samhällskunskap, och för att antalet timmar i hem- 
och konsumentkunskap behöver mångdubblas. 

Båda ställningstagandena motiveras med hyggliga 
argument. Det är precis det som gör det lätt att hålla 
med Perssons (kanske aningen uppgivna) 
konstaterande: ”Alla skolämnen är ju viktiga, så därför 
finns det goda skäl att utöka tiden i många ämnen” – 
vilket dock inte är samma sak som att timplanen för 
alla ämnen kan eller bör utökas. 

Tvärtom är elevernas tid i grundskolan begränsad, 
vilket betyder att varje timme måste läggas där den gör 
störst nytta. Det är därför idéer om att skolan ska lära 
ut nya ämnen, som kommunikation, livskunskap och 
arbetsmarknadskunskap, måste mottas med skepsis. 

Inga saker är skadliga att kunna, men om moment 
trycks in från sidan, utan att läroplanen expanderar, 
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innebär det att det blir mindre tid över till annat. Som 
läsförståelse, antikens historia och Hallands floder. 

DN 6/4 2021 

06 Ett år med 
undervisning på 
distans tar hårt på 
eleverna – ”ingen 
tycker det är bra” 
I drygt ett år har gymnasielever haft distans- 
eller fjärrundervisning. Eleverna har följt 
lektionerna från köpcentrum, kaféer och 
omklädningsrum. En del har aldrig lämnat 
sängen. 

Under tiden har en ny grupp utsatta elever växt 
fram – och myndigheterna varnar för ett 
kunskapstapp. 

Elisabeth Arias, 18 år, har sin dator på sängen, tittar på 
den och sedan på oss. 

– Ser det bättre ut om jag använder den? 
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Hur brukar du göra när du har distans? 

– Jag brukar använda min telefon. Och så brukar jag 
ligga i sängen under täcket. Är det okej att jag gör så 
nu? 

Elisabeth Arias, läser andra året på hotell- och 
turismprogrammet på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge, 
söder om Stockholm. För henne har 
distansundervisning varit en verklighet under nästan 
ett år. 

Nu slopas den nationella rekommendationen om 
distansundervisning och regeringen vill se fler elever i 
klassrummen. 

Så vilka konsekvenser har distansundervisningen fått? 

○ ○ ○ 

Frågan om att stänga skolan har inte varit självklar i 
Sverige och var i början omdebatterad. 
Folkhälsomyndigheten såg flera faror med en 
skolstängning och menade att den skulle slå hårdare 

mot redan utsatta elever och skapa ojämlikhet i 
undervisningen. 

Men den 18 mars förra året valde Sverige att följa 
samma väg som många andra länder i världen. Att 
stänga gymnasieskolorna och lärosäten för att bedriva 
distans- eller fjärrundervisning. 

Den nationella rekommendationen hävdes i samband 
med sommarlovet och i augusti var gymnasieeleverna 
tillbaka i klassrummen. Lyckan blev kort för flera 
elever, främst för dem i storstäderna, när 
smittspridningen gick in i en ny och kraftig fas i 
oktober. I december när det var som värst blev en 
nationell rekommendation återigen aktuell och i vissa 
regioner gick även högstadieskolor över till 
distansundervisning med minst 20 procent 
närundervisning. 

Nu slopas rekommendationen igen från den 1 april 
trots en växande smittspridning och det blir upp till 
huvudmannen att avgöra om skolan ska öppnas eller 
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inte. Denna gång grundar sig beslutet helt på elevernas 
utsatthet. 

– Vi ser att socioekonomiska faktorer slår hårdare när 
man bedriver undervisning på distans. En annan sak är 
att likvärdigheten drabbas. De elever som har 
hemförhållanden som lämpar sig för studier klarar sig 
bättre än dem som inte har det, säger Lars Thornberg, 
som står bakom Skolinspektionens rapport Utbildning 
under påverkan av coronapandemi. 

Men en ny grupp utsatta elever har också växt fram 
under pandemin. Det är elever som tidigare inte har 
haft problem med skolan och som nu har svårigheter 
med bland annat struktur och koncentration, enligt 
Skolinspektionen. 

○ ○ ○ 

I flera av Råsunda IP:s omklädningsrum sitter några 
elever utspridda i sina bås eller vid ett bord. Eleverna 
tillhör Solna gymnasiet och spelar i AIK:s elitlag. 

Noa Hultén, 17 år, som läser naturprogrammet 
antecknar flitigt det läraren går igenom, lektionen 
varieras med frågor och bilder på olika matematiska 
formler. Noa Hultén har alltid varit högpresterande 
med toppbetyg i alla ämnen, men när skolan gick över 
till distansundervisning vände allt. 

– Till en början var det lite spännande, man såg det 
som ett lov. Jag vaknade tre minuter före första 
lektionen som jag tog i sängen. Först var det skönt att 
slippa åka till skolan, men jag tappade snabbt mina 
rutiner och jag tappade mycket på lektionerna också, 
för jag hade svårt att hålla fokus, säger han. 

Men det var inte bara fokuseringen som blev 
problematiskt. 

– Lärarna var ju väldigt ovana vid det här, för de visste 
inte hur de skulle ha lektionerna. Vissa hade inga 
lektioner och skrev bara ”jobba på egen hand”. 

Bad du om hjälp när du såg att du tappade i skolan? 
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– Nej, men jag tänkte att jag måste ha någonstans att 
åka precis som till skolan. När jag är hemma hela 
dagarna så är det ingen som ser mig, du är inte 
bevakad på samma sätt och du kan lätt hålla på med 
telefonen. 

Noa Hultén har under pandemin haft lektion på 
köpcentrum, kaféer och omklädningsrum. Vid fint 
väder har han tagit en klappstol och satt sig utomhus 
vid en sjö. 

– För mig funkade det bra eftersom jag kom upp tidigt, 
åt frukost och kom iväg. Jag fick tillbaka mina rutiner 
och började må bättre. Det jag saknar mest är att få 
spela matcher igen. Men det kommer väl någon gång. 

○ ○ ○ 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har som andra 
myndigheter inom skolvärlden följt utvecklingen och 
stöttar skolor i att skapa rätt förutsättningar för elever 
som får distansundervisning. 

Hur har det gått för skolorna, tycker ni? 

– Det ser olika ut, vissa skolor har haft större 
utmaningar som till exempel skolor med 
yrkesutbildningar. Där har det varit svårt att få till den 
praktiska delen, säger Helene Fägerblad, rådgivare på 
myndigheten. 

Digitaliseringen är en annan svårighet, samtidigt som 
den har fått en skjuts framåt i utvecklingen i de 
svenska skolorna. 

– Det har funnits skolor som inte har någon vana alls 
av att undervisa digitalt. Då kanske det har blivit så att 
man lägger ut mycket uppgifter som ska lämnas in. Det 
kan bli väldigt belastande för eleverna om man får en 
mängd läs- och skrivuppgifter, särskilt för elever i 
behov av stöd. 

För vissa elever som tidigare haft det svårt har 
undervisning på distans fungerat bra. Många rektorer 
vittnar om att eleverna som tidigare haft hög frånvaro, 
de så kallade hemmasittarna, har nu en högre närvaro, 
enligt Skolinspektionen och Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. 
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○ ○ ○ 

Veroneka Farag är en av eleverna som har fått dispens 
för att vara i skolan och få distansundervisning. När ett 
bygge började utanför hennes lägenhet blev 
distansundervisningen ohållbar. Efter tre veckor gick 
hon till sin mentor och fick hjälp. 

– Det är inte som vanligt och jag får sitta i ett rum 
tillsammans med en annan klasskompis. Men det har 
ändå blivit så mycket bättre jämfört med hur det har 
varit hemma, säger hon. 

Men under veckan efter sportlovet får Veroneka vara 
hemma. Flera regioner runt om i landet har uppmanat 
högstadie- och gymnasieskolor att bedriva 
distansundervisning. Bakgrunden är larmet om 
smittspridningen i fjället. 

– Mina syskon är i sovrummen, men det är bara för att 
ni är här, de vill inte vara med. I vanliga fall är vi 
överallt och det blir rätt tjafsigt och så har vi det här 

ljudet också, säger 17-åringen och försöker överrösta 
bullret utanför lägenheten. 

Mamma Nehad Shehata brukar ock- så jobba 
hemifrån. 

– Jag har fyra barn, det är kaos här ibland, speciellt 
när jag jobbar hemifrån, badrummet är det enda 
rummet som brukar vara ledigt, säger hon. 

Veroneka ser inget positivt med distansundervisning 
och på grund av smittspridningen fick hon en 
förkortad praktikperiod på en restaurang. Skoldagarna 
har blivit längre och inlämningsuppgifterna fler. 

– Det är ganska tråkigt att lyssna på en lärare hemma i 
två timmar. Man somnar till slut, vilket har hänt. 

○ ○ ○ 

Cecilia Westman är lärare på Sågbäcksgymnasiet och 
märker hur eleverna påverkas.Det har varit svårt att 
inte se sina elever i klassrummen, säger hon. 
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– Jag ser inte om de hänger med eller hur de mår. Jag 
tror många kämpar och tycker det är jobbigt. Sedan 
tror jag att eleverna lär sig mindre genom distans, men 
jag har inget belägg för det. 

Varför tror du det? 

– Man hinner göra mer i klassrummet, man ser också 
om någon inte hänger med. Diskussioner i grupper gör 
också att man lär sig mer. 

Kunskapstappet till följd av distansundervisning har 
uppmärksammats i rapporter gjorda av bland annat 
Skolinspektionen, Skolverket och Sveriges elevkårer. 
Skolverket har nu fått i regeringsuppdrag att kartlägga 
hur omfattande kunskapstappet är och regeringen har 
även skjutit till extra medel till skolorna så att de kan 
vidta olika åtgärder som exempelvis lovskola. 

– Här behöver skolor och skolägare vara extra 
uppmärksamma på hur det går för eleverna. Då menar 
jag både kunskaps- och hälsomässigt eftersom det 
hänger ihop med hur det går i skolan. Signalen vi har 

fått är att det är många elever som inte mår bra och det 
ska inte heller ligga på eleverna att be om hjälp, säger 
Lars Thornberg. 

Helene Fägerblad på Specialpedagogiska myndigheten 
säger att vi måste komma ihåg att det är unga 
människor som har varit med om en utsatt situation. 

– Det är viktigt att man behåller hoppet om att saker 
och ting kommer att lösa sig framöver. Att eleverna 
känner att det finns en omgivning och skola som tar 
ansvar för att strukturer ska fungera och att det finns 
en skola som tar hand om konsekvenserna och möter 
upp om man exempelvis inte har fått vissa delar av sin 
utbildning. 

○ ○ ○ 

Elisabeth Arias loggar in på den första lektionen och 
möts av läraren Cecilia Westman som välkomnar sina 
elever. Hon frågar hur de ser på att det återigen är 
strikt distansundervisning. En elev säger: ”jag tycker 
inte om distans”. 
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– Du ser, det finns inte någon som tycker det här är 
bra, säger Elisabeth Arias. 

18-åringen är alltid ensam hemma på dagarna medan 
hennes mamma jobbar. Under tiden hon har lektion 
ler och skrattar hon några gånger, skriver något snabbt 
med mobilen. 

– Det är mina vänner, vi är inne på Snap, säger 
Elisabeth samtidigt som vi hör lärarens röst i 
bakgrunden. 

För Elisabeth har distansundervisning inneburit stress 
och hon har haft svårt med att jobba ensam med 
uppgifterna som lärarna delat ut. 

– Det har gått lite sämre för mig när det gäller att bli 
klar med grejer. Jag har samlat på mig en del och det 
har blivit för mycket. Alltså det är jättemycket nu när 
jag tänker efter och jag blir så stressad, men jag skjuter 
upp det bara. Tänker att jag ska göra det snart. 

Varför ber du inte om hjälp? 

– Jag vet inte, jag skulle egentligen behöva hjälp. Det 
skulle vara lättare om läraren såg det själv eller säger 
till mig. 

– Problemet är när läraren säger ”ni har i dag och i 
morgon på er” för en uppgift så förstör det där ”OCH i 
morgon”. Det är då jag tappar koncentrationen och 
skjuter upp. Jag behöver sitta i ett klassrum där en 
lärare ser vad jag gör. 

Före pandemin hade Elisabeth inga problem med 
skolan och var en tonåring med många vänner som 
hängde mycket ute. 

– Nu kan jag ibland känna mig instängd, ibland undrar 
jag om det är någon idé att fortsätta eller göra 
uppgifterna som lärarna ger. Förut var jag nästan alltid 
ute med mina vänner, vi kunde hänga på köpcentrum, 
kolla på kläder och så var det nästan alltid mycket 
drama över saker typ killar eller annat. Nu är man 
mest ensam hemma och allt det sociala sker genom 
telefonen. 
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Hon tittar på mobilen och lägger den sedan i fickan. 

– Men jag fattar varför det är så och jag är jätterädd för 
att smitta min mamma, säger Elisabeth och går ut till 
gården för en rökpaus. 

För Elisabeth och hennes klasskamrater innebär 
regeringens nya besked om att skolorna kan öppna 
ingen större skillnad. De ska fortsätta med 
distansundervisning precis som de tidigare har gjort. 

Hur ser du på beskedet från regeringen? 

– Visst skulle det vara skönt att gå tillbaka som vanligt. 
Men smittan är kvar, om det blir ännu värre, så kan vi 
få tillbaka en strikt distansundervisning igen eller hur? 

Viviana Canoilas 

viviana.canoilas@dn.se 

06 Dark academia gör 
mode av böcker och 
tweed 
Dark academia är den nya ungdomskulturen 
som hyllar klassisk bildning och de sköna 
konsterna. Men kritikerna menar att den 
romantiserar psykisk ohälsa och befäster en 
elitistisk och helvit kulturkanon. 

DN:s Kristofer Ahlström lodar djupet i den 
mest omdiskuterade livsstilen just nu. 

En ung man med yvigt hår och fladdrande rockskört 
hamrar passionerat på pianotangenter. En skrivmaskin 
knattrar fram poesi om att spotta Gud i ansiktet. 
Någon har tänt eld på en röd ros som brinner i natten. 
En kvinna visar upp sin klädsel bestående av högt 
sittande tweedbyxor, svart polotröja och grå yllekappa. 

Den gemensamma nämnaren för detta konstnärliga 
potpurri av filmklipp är hashtaggen #darkacademia på 
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videoplattformen Tiktok. Det är en färsk subkultur där 
klassisk bildning, uråldriga kulturtraditioner och högre 
lärande står i centrum. Och det är en rörelse som är på 
väg ut ur skuggorna: i skrivande stund har dark 
academia-klippen 700 miljoner visningar på Tiktok, 
och dryga miljonen inlägg på Instagram. 

En användare som flitigt tapetserar sitt 
Instagramkonto med inspirationsbilder för livsstilen är 
21-åriga litteraturstudenten Ana Paula Alsan i 
Brasilien. 

– Jag älskar den här kulturens fokus på bildning och 
estetikens konstnärliga uttryck, den klassiska stilen, 
säger hon. 

Även om begreppet är brett och rymmer många 
referenser finns det några tydliga nycklar. Den som 
intresserar sig för dark academia klär sig i ett collage 
av intellektuell, ”preppy” stil med överklasskoppling 
från olika eror; från 1800-talets mer sobra uttryck då 
män började använda mörka kostymer, till modet från 
1930- och 40-talets England, främst då de kläder som 

bars av studenterna på klassiska elit- och 
internatskolor. 

– Tänk Oxford, tweed, gåspenna, poesi, klassisk musik, 
dammiga böcker och bibliotek, glasögon och en kanske 
inte helt stabil mental eller känslomässig läggning, 
räknar Lisa Ehlin, doktor i modevetenskap, upp några 
av de kännetecken som ingår. 

Det stannar inte vid kläder. I livsstilen ryms även en 
vurm för gotisk arkitektur, klassisk musik, och kultur 
förknippad med antikens Grekland och Rom. I dess 
litterära kanon löper en linje från poesin och 
litteraturen hos Emily Dickinson eller John Keats, via 
Evelyn Waughs romantiska överklass i ”En förlorad 
värld” och Virginia Woolf, vidare till 1950-talets 
beatpoesi och filmtolkningar av samma 1940- och 50-
talsera i till exempel ”Döda poeters sällskap”. 

Själva standardverket, åtminstone det som oftast 
refereras till, är Donna Tartts universitetsroman ”Den 
hemliga historien” (1992), som i sig är en hyllning till 
det belästa och kultiverade; till skönhet, latinska fraser 
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och antikens filosofer. Berättelsens flitigt 
förekommande inslag av död och psykiska ohälsa är 
också bärande balkar för dark academia. Det är 
nämligen inte bara de murriga, jordiga färgskalorna i 
stilidealet som representerar ”dark”. 

Eller som Ana Paula Alsan säger: 

– Jag tycker att allt med stilen är tilltalande, förutom 
fascinationen för död och mord. Jag tycker att det 
romantiseras och det är ett enormt problem. 

Ett av de största kontona på Instagram för denna 
subkultur driver även en nätbutik där den mest 
frontade varan är tröjor med citat från Emily Brontës 
gotiska kärleksroman ”Svindlande höjder”: ”Du säger 
att jag tog livet av dig, så hemsök mig”, står det över 
bröstet. 

”Svindlande höjder” är en roman som dark academias 
normer tycks ha skräddarsytts efter: den innehåller 
stormande romantik, hedar inneslutna i dimma, 
själssjuka och ett tragiskt slut där döden ändå 

symboliserar någonting vackert, i det här fallet 
frälsning och förening. 

Därför ingår även melankoliska kulturskapare som 
förebilder, och det plågade själstillståndet är ibland 
förskönat bland följarna. 

– Här finns ideal som ofta återkommer, inte minst 
mental ohälsa. Emily Dickinson var en omtalad eremit, 
och Virginia Woolf och senare Sylvia Plath valde att 
själva avsluta sina liv. Detta ”lidandet för konsten” i 
den romantiska betydelsen är definitivt 
återkommande, säger Lisa Ehlin. 

Men hon lägger till att det inte behöver vara skadligt 
att hitta uttryck som sätter ord, ljud eller bild på det 
man känner, även om känslorna i sig är mörka. 

– Det är fortfarande väldigt svårt att prata om mental 
ohälsa, och varje fönster till djupare samtal här tror jag 
är att föredra. 

Men det är inte bara dödsdyrkan och romantisering av 
psykisk ohälsa som fått kritiska röster att höjas mot 
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dark academia. Eftersom dess inspirationskällor och 
referenser är väldigt eurocentriska, och erorna som 
idealiseras inte är kända för mångfald och 
representation, så har rörelsen pekats ut som ”vit 
kultur”. 

– Centralt att poängtera är ju att de återkommande 
temana är väldigt tydligt situerade i tid och framför allt 
rum: helst Europa, ännu bättre England. Vit överklass. 
Kulturen som konsumerades och producerades är även 
den vit och med privilegierade upphovspersoner och 
läsare. Att kunna latin och klassisk grekiska var 
exempelvis en självklarhet då, men det var ju 
längesedan dessa språk hade en funktion utanför 
akademin, säger Ehlin. 

– Det intellektuella i sig har ju också ofta handlat om 
elitism och exkludering, hemliga sällskap och kodade 
språk, tradition, kulturellt arv, och så vidare. 

Men eftersom stilen är så tydligt rotad i en kultur och 
tradition går det att skapa oväntade uttryck av den. En 
av internets främsta krafter, menar Ehlin, är att kunna 

omförhandla, omdefiniera och inkludera någonting 
som setts som beständigt. Så även om dark academia 
innebär en tydlig kulturkanon så har den som är icke-
vit eller icke-europé satt någonting i rullning och brutit 
en stereotyp genom att föra in sig själv i det 
sammanhanget. 

Som tydligast tänkbara exempel på detta nämner Ehlin 
musikvideon till låten ”Apeshit”, där artistparet 
Beyoncé och Jay-Z tar över konstmuseet Louvren. De 
är förvisso superstjärnor och mångmiljonärer, i allra 
högsta grad del av en elit, men det behöver inte vara så 
påkostat. Dark academia är en gör-det-själv-kultur där 
kläderna och böckerna kan köpas second hand; att det 
är gammalt hör till poängen. 

– Universiteten och de döda språken och den klassiska 
musiken har kanske fram till nu varit tillgänglig endast 
för en elit, men den måste ju inte vara det framöver. 
Det finns en kraft i det performativa här som vi 
tenderar att ständigt förbise. 
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Det performativa, ja. Uppträdandet. Eller poserandet, 
om man så vill. Den som plöjt dark academia-flödet på 
sociala medier får se kraftigt filterbehandlade bilder på 
reservoarpennor lagda intill en kopp lavendelblomste, 
eller användare som paraderar med dammiga 
läderinbundna luntor i famnen. 

I ett populärt klipp på Tiktok med 250 000 
gillamarkeringar vädjar en ung kvinna att dark 
academia inte ska bli mainstream utan sparas till de 
som ”faktiskt uppskattar konsten, som älskar att skriva 
och läsa, men framför allt för dem som använder det 
som ett sätt att fly”. 

Det finns kort sagt en rädsla för att bildning ska bli 
ännu en trendig accessoar, en ytlig yttring för att 
inkassera likes. Men kanske är det inte så nytt som 
man kan tro: kulturellt kapital har det skrutits med i 
alla tider, kunnande är ju trots allt den valutans stora 
värde. 

– Jag skulle snarare hävda att det pekar på hur vi alla 
är performativa, titta bara på Oscar Wilde, och det kan 

ju kännas lite jobbigt att hantera. Visst är kontrasten 
starkare i och med kopplingen till Tiktok, men jag tror 
att dömandet av det performativa här är mer 
intressant, säger Ehlin. 

Så varför har just Tiktok blivit subkulturens 
favoritmedium? Timothy Collins är medgrundare av 
Creed, en svensk mediebyrå som ofta använt Tiktok vid 
lansering av artister. Han säger att det är en 
exemplarisk plattform för att hitta likasinnade, inte 
minst eftersom dess algoritm gör att du ständigt möts 
av det innehåll du är mest intresserad av, och då får ett 
helt flöde av inspiration. Dark academia är förvisso ett 
estetiskt uttryck, men också en gemenskap. 

– Mode är en av de starkaste och mest engagerande 
kategorierna på plattformen, och generation Z, 
människor födda efter 1995, verkar generellt ha ett 
stort intresse för mer nischade subkulturer: dark 
academia, cottagecore och WitchTok. Sådant som 
tidigare kanske hade uppfattats som ”nördigt” främjas 
i stället då alla kulturers superfans kan samlas på en 
och samma plats. 
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I en tid när man förfasas över ungas bristande 
läsintresse – enligt en rapport publicerad av Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien i mars tyckte hälften 
av Sveriges 15-åriga flickor och två tredjedelar av 
pojkarna att läsning är bortkastad tid – kan en trend 
där bildning hyllas ses som någonting positivt. 

Än har vi Sverige dock inte varit så snabba med att 
hoppa på dark academia-trenden, något som Timothy 
Collins tillskriver den svenska mentaliteten. Det märks 
även på hur svenskar generellt beter sig på Tiktok 
jämfört med användare i andra länder, säger han. 

– I Sverige är vi lite mer tillbakadragna i hur vi 
uttrycker oss på plattformen, vilket man säkert kan 
härleda till hur vår sociala kultur är uppbyggd: du ska 
inte sticka ut och ta plats. Det kan vara en anledning 
till varför komedigenren är så stor på Tiktok i Sverige: 
den tillåter folk att uttrycka sig som en annan karaktär 
än de själva, vilket gör att vi enbart kan döma 
karaktären som spelas, men inte personen bakom. 

Däremot tror han att det ännu kan komma ett 
uppsving för stilen i Sverige. 

– Det finns en stor fascination och ett brett intresse 
hos millennials och generation Z för ”Harry Potter”, 
som flörtar mycket med dark academia — så det skulle 
inte förvåna mig om fler personer i Sverige börjar 
uttrycka sig i den estetiken. 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 

KULTUREN SOM INSPIRERAR DARK ACADEMIA. 

”Den hemliga historien” 

Donna Tartts roman om enslingen Julian som tas upp i 
ett esoteriskt sällskap av dionysiska dyrkare på en 
internatskola i Vermont sätter den estetiska och 
kultiverade normen för dark academia. 

”En förlorad värld” 

Om Donna Tartt romantiserade det lärda livet i New 
England så är detta den ultimata nostalgitrippen till 
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det gamla England. Framför allt har tv-filmatiseringen 
av Evelyn Waughs Oxfordroman cementerat ett 
odödligt aristokratiskt stilideal. 

Benhuset i Sedlec 

Det världsberömda kapellet i Tjeckien som innehåller 
skelettdelar från 40 000 människor är gotiskt, 
makabert och arkitektoniskt imponerande, som gjort 
för en moodboard med dark academia-tema. 

”Harry Potter” 

Ett ljusskyggt lärosäte, gamla dammiga volymer, 
förbjuden kunskap, snobbig skolklädsel – nog är JK 
Rowlings trollkonstvärld som klippt och skuren för 
livsstilen. 

”Penny dreadful” 

Första säsongen av Showtimeserien som visades på 
HBO i Sverige samlar den viktorianska erans litterära 
skräcksuperstjärnor, från Mina Harker i ”Dracula” till 
Victor Frankenstein. 

”Kill your darlings” 

Daniel Radcliffe spelar i den här filmen från 2013 
beatpoeten Allen Ginsberg under dennes år på 
Columbiauniversitetet på 40-talet. Kunskap, konst, 
konservatorium och kläder som alla ingår i 
grundkursen för dark academia. 

”Döda poeters sällskap” 

Peter Weirs 80-talsklassiker om en internatskola i New 
England på 50-talet där unga pojkar fostras i filosofi 
och att fånga dagen. Även omtalad för sina stilfulla 
duffeljackor. 

”Dorian Grays porträtt” 

Oscar Wildes roman om nihilistiska dandys utforskar 
såväl moraliskt grumliga handlingar som den putsade 
ytan som döljer dem. ”Maurice” EM Forsters roman 
från 1913 om förbjuden homosexuell kärlek i det 
edvardianska England har även filmats som en Ivory-
Merchant-produktion där den strama klädseln spelar 
lika stor roll som Hugh Grant. 
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06 Leif Zern: Därför -
kommer vi aldrig att få 
se en ny tv-teater 
Det skulle krävas en regelrätt väckelse för att 
bryta den kulturpolitiska förlamning som 
sedan flera år tillbaka härskar över 
scenkonsten, skriver Leif Zern om de 53 
teaterprofilernas önskan om en ny tv-teater. 

Det bästa med det manifest för en ny tv-teater som 
publicerats på DN Kultur är att det inte talar om hur 
det ska gå till (31/3). Nyckelordet är ”nyskapande”, 
som i den vackert klingande appellen: ”Vi vill att man 
bygger upp en ny högklassig tv-teater av i dag! En 
nyskapande teater med djärvhet i repertoaren, en stark 
dramatik för också en ung publik med den unika tyngd 
som bara teatern har, en teater med både förnyelse och 
kontinuitet i ensemblen. Förutsättningarna finns.” 

Bakom denna utopi döljer sig en avgrund av okända 
fakta som ropar på en stjärntydare. En sak är säker: 
tröskeln är mycket hög. Jag kan i hastigheten räkna till 
minst tre försvårande omständigheter. 

Ensembleteaterns död. En av förklaringarna till tv-
teaterns tidiga framgångar kan skrivas på den populära 
ensemblens konto. De första säsongerna, från 1954 till 
ungefär 1969, kunde tittarna i hela landet bekanta sig 
med Edvin Adolphson, Gertrud Fridh, Allan Edwall, 
Mona Malm, Georg Rydeberg, Ulla Sjöblom, Lars 
Ekborg, Ingrid Thulin, Olof Widgren, Margaretha 
Krook, Ingvar Kjellson, Sif Ruud, Jan-Olof Strandberg 
med flera ur den skådespelargeneration vi talar om 
som guldåldern i svensk teater. 

Femtio år senare kan morfar berätta för barnbarnen 
hur hela familjen samlades i och runt tv-soffan för att 
skratta sig fördärvade åt Per Oscarssons snipnästa 
Andreas Blek af Nosen i Shakespeares 
”Trettondagsafton” eller, några år senare, förföras av 
Gunn Wållgrens blixtrande kvicka Elmire mot Ernst-
Hugo Järegård i Molières ”Tartuffe”. 
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Redan på 90-talet varnade Erland Josephson i en DN-
intervju för att den traditionen var på väg att tunnas 
ut. Jag har ofta haft anledning att citera hans onda 
aningar och tänker göra det tills ni låser in mig: ”Jag 
har svårt att hitta ett exempel på teater som blivit 
bättre med lösbladssystem. Tryggheten i en ensemble 
är framför allt konstnärligt viktig. Man har ingen 
glädje av en rad otrygga, rädda skådespelare som inte 
vågar komma med förslag och inte vågar säga ifrån.” 

Publikens död. Det är lätt att skratta åt det gamla talet 
om tv-teatern som ”hela svenska folkets teater”. Det 
var dock ganska nära sanningen. I dag har ”publiken” 
blivit ett närmast ohanterligt begrepp. En tidsfråga 
innan även teatrarna tvingas tänka i termer av 
algoritmer och specialintressen, ungefär som när SVT 
Play började härma Netflix och andra 
strömningstjänster och sedan en tid tillbaka 
presenterar sina filmer och serier under huvudrubriker 
som ska leda kunden till rätt fålla: romantiska serier, 
kostymdrama, kriminalfilmer, nostalgi, true crime … 

Kulturpolitikens död. Problemet med det aktuella tv-
uppropet är inte drömmen om en levande folkteater – 
jag är beredd att skriva under på varje punkt – 
problemet är att det skulle krävas en väckelse för att 
bryta den förlamning som sedan flera år tillbaka 
härskar på området. Det ”skepp” som de 53 
undertecknarna vill se segla i framtiden föddes ur den 
framtidstro som kulminerade i 1974 års kulturpolitik, 
det vill säga den som nu ligger i ruiner. 

Sällan har en god sak så obarmhärtigt blottat samhälls-
tillståndet. 

Leif Zern 

kultur@dn.se 
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06 ”Hon ville göra livet 
större och rikare 
genom konsten” 
DN-kritikern och författaren Ingela Lind har 
avlidit 78 år gammal, efter en längre tids 
sjukdom. Det bekräftar familjen för DN. Nu 
blir den svenska kulturen fattigare, skriver 
Daniel Birnbaum i en minnestext. 

Med Ingela Lind försvinner en av vårt lands viktigaste 
uttolkare och försvarare av konsten. Kulturjournalist 
uti fingerspetsarna var hon ständigt på jakt efter nya 
tendenser och uttryck som säger något om oss 
människor och om vårt samhälle. Ingen såg sig kring 
med samma iver för att utskilja nya mönster i kulturen. 
I centrum stod alltid bildkonsten och en tro på dess 
betydelse och kraft. 

Ingela Linds konstbegrepp var öppet, och hon var alltid 
mån om att lyfta fram förbindelser mellan 

konstarterna. Litteratur och film, musik och måleri 
levde sida vid sida i hennes kartläggningar av 
samtiden. Populärkultur och klassisk konsthistoria fick 
samsas i ständigt nya försök att fånga tidsandan i ord. 
Viljan att i koncentrerad form driva en tes och 
förmedla vad hon fått syn på till en stor publik var 
densamma oavsett om hon använde sig av radio, tv 
eller dagstidningens kultursida. Massmedia var hennes 
självklara element. 

Många minns hennes röst från kulturradion. Ännu 
större genomslag fick hon på 1990-talet som 
programledare för SVT:s Bildjournalen och fram tills 
helt nyligen genom inslag på Kulturnyheterna. Men för 
de allra flesta förblir hon framför allt konstredaktören 
på Dagens Nyheter. I decennier höll hon i 
konstbevakningen och skrev själv tusentals artiklar. 
Under Arne Ruths tid som chefredaktör utnämndes 
hon till redaktionschef på kulturredaktionen och blev 
efter hans avgång tillförordnad kulturchef. Frågan är 
om någon annan konstkritiker haft en lika kraftfull 
position på en stor svensk kulturredaktion. 
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Det var som medarbetare på DN som jag själv kom att 
lära känna henne som en alltid lika entusiastisk och 
uppslagsrik redaktör och kollega. Under några 
intensiva år på 90-talet beställde hon artiklar från de 
olika städer jag bodde i. Det var en tid av trasiga 
faxmaskiner och pappersrullar som tog slut några 
minuter före deadline. En hektisk och fantastisk tid 
med Ingela på telefon som jag alltid kommer att 
minnas med glädje. 

Ingela Linds utblick var internationell och hon ville ha 
artiklar om det som alla talade om ute i världen. Hon 
reste mycket och var en självklar gäst på museerna i 
London och Berlin. Hon rapporterade från Venedig 
och samtalade med Louise Bourgeois i New York. Hon 
flög till Wuppertal för att möta Pina Bausch på hennes 
dansteater och till Peking för att besöka Ai Weiwei i 
hans ateljé. Och jag minns hennes stora reportage från 
en strapatsfull resa till James Turrell och hans 
överdådiga krater, Roden crater, i Arizona. 

På hemmaplan recenserade hon allt från 
konsthögskolornas elevutställningar till 

kulturministrar. Ingen debattpanel var komplett utan 
Ingela. Ingen prisjury heller. Hon kommenterade 
kulturpolitiken och blev till slut själv en del av den. 

Ingela Lind var inte en generationskritiker. Hon hade 
sina favoriter, som Lena Cronqvist och Jan Håfström, 
men hon gjorde sig aldrig till talesperson för en ny 
grupp av konstnärer. Hennes perspektiv var alltid 
bredare än så. Hon lyfte fram förbindelser mellan 
epoker och kulturer och skapade ofta små associativa 
labyrinter. Turrells vulkan fick henne exempelvis att 
fundera kring Babels torn: ”Enligt Första Moseboken 
byggdes det av Babylons samlade folk, men störtades 
av Gud eftersom tornets höjd och ansamling av 
kunskap var en utmaning mot Guds allmakt. Även 
Roden crater har med kunskap att göra. Både formellt 
och metaforiskt liknar den ögat – den plats där yttre 
och inre möts. Den fungerar som en camera obscura 
och är ett enda gigantiskt observatorium för studier på 
gränsen mellan konst och vetenskap.”   

Ingela var knappast någon försvarare av det lågmälda. 
Tvärtom hade hon en dragning till det storslagna och 
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barocka. Begär, död och religiös extas är teman som 
återkommer i hennes mest entusiastiska texter. Hon 
fascinerades under några år av Peter Greenaways 
visuellt överdådiga filmer och lockades in i deras 
konsthistoriska irrgångar. Hon sökte upp honom i 
Wales och fick honom att formulera ett estetiskt 
manifest som jag tror att hon kände sig rätt hemma i: 
”Iden med ’less is more’ är inget för mig. Jag vill 
utnyttja filmens hela potential och undersöker 
excesserna, människors mest extrema beteenden. 
Barocken är den perfekta metaforen för film över 
huvud taget – tanken att ingenting finns utom skenet 
och propagandan… Barocken var illusionismens tid. 
Ljuset, dramatiken, skuggorna, färgen . . . Det är ju 
definitionen på film.” 

Efter pensioneringen från DN:s kulturredaktion 
förvandlades Ingelas skrivande. Texterna växte i volym 
och i de omtyckta essäböckerna ”Leka med 
modernismen. Virginia Woolf och 
Bloomsburygruppen” (2008), ”Blod i salongerna. Om 
sex, primitivism och längtan efter det naturliga” (2014) 

och ”Övermod. Utsvävningar och lätta stycken” (2016) 
utvecklade hon ett slags lekfulla kalejdoskopiska 
undersökningar. Hon blandade personliga reflektioner 
med analyser av konstverk och fick tillslut konsten att 
sammanfalla med livet självt.  

Vad Ingela gillade var expansion. Hon ville göra livet 
större och rikare genom konsten och hon ville att 
konsten skulle vara oändlig. Att hon nu är borta gör 
mig så sorgsen. Inte bara för oss som kände henne blir 
den svenska kulturen mindre och fattigare. 

Daniel Birnbaum 
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06 Dark academia gör 
mode av böcker och 
tweed 
Dark academia är den nya ungdomskulturen 
som hyllar klassisk bildning och de sköna 
konsterna. Men kritikerna menar att den 
romantiserar psykisk ohälsa och befäster en 
elitistisk och helvit kulturkanon. 

DN:s Kristofer Ahlström lodar djupet i den 
mest omdiskuterade livsstilen just nu. 

En ung man med yvigt hår och fladdrande rockskört 
hamrar passionerat på pianotangenter. En skrivmaskin 
knattrar fram poesi om att spotta Gud i ansiktet. 
Någon har tänt eld på en röd ros som brinner i natten. 
En kvinna visar upp sin klädsel bestående av högt 
sittande tweedbyxor, svart polotröja och grå yllekappa. 

Den gemensamma nämnaren för detta konstnärliga 
potpurri av filmklipp är hashtaggen #darkacademia på 

videoplattformen Tiktok. Det är en färsk subkultur där 
klassisk bildning, uråldriga kulturtraditioner och högre 
lärande står i centrum. Och det är en rörelse som är på 
väg ut ur skuggorna: i skrivande stund har dark 
academia-klippen 700 miljoner visningar på Tiktok, 
och dryga miljonen inlägg på Instagram. 

En användare som flitigt tapetserar sitt 
Instagramkonto med inspirationsbilder för livsstilen är 
21-åriga litteraturstudenten Ana Paula Alsan i 
Brasilien. 

– Jag älskar den här kulturens fokus på bildning och 
estetikens konstnärliga uttryck, den klassiska stilen, 
säger hon. 

Även om begreppet är brett och rymmer många 
referenser finns det några tydliga nycklar. Den som 
intresserar sig för dark academia klär sig i ett collage 
av intellektuell, ”preppy” stil med överklasskoppling 
från olika eror; från 1800-talets mer sobra uttryck då 
män började använda mörka kostymer, till modet från 
1930- och 40-talets England, främst då de kläder som 
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bars av studenterna på klassiska elit- och 
internatskolor. 

– Tänk Oxford, tweed, gåspenna, poesi, klassisk musik, 
dammiga böcker och bibliotek, glasögon och en kanske 
inte helt stabil mental eller känslomässig läggning, 
räknar Lisa Ehlin, doktor i modevetenskap, upp några 
av de kännetecken som ingår. 

Det stannar inte vid kläder. I livsstilen ryms även en 
vurm för gotisk arkitektur, klassisk musik, och kultur 
förknippad med antikens Grekland och Rom. I dess 
litterära kanon löper en linje från poesin och 
litteraturen hos Emily Dickinson eller John Keats, via 
Evelyn Waughs romantiska överklass i ”En förlorad 
värld” och Virginia Woolf, vidare till 1950-talets 
beatpoesi och filmtolkningar av samma 1940- och 50-
talsera i till exempel ”Döda poeters sällskap”. 

Själva standardverket, åtminstone det som oftast 
refereras till, är Donna Tartts universitetsroman ”Den 
hemliga historien” (1992), som i sig är en hyllning till 
det belästa och kultiverade; till skönhet, latinska fraser 

och antikens filosofer. Berättelsens flitigt 
förekommande inslag av död och psykiska ohälsa är 
också bärande balkar för dark academia. Det är 
nämligen inte bara de murriga, jordiga färgskalorna i 
stilidealet som representerar ”dark”. 

Eller som Ana Paula Alsan säger: 

– Jag tycker att allt med stilen är tilltalande, förutom 
fascinationen för död och mord. Jag tycker att det 
romantiseras och det är ett enormt problem. 

Ett av de största kontona på Instagram för denna 
subkultur driver även en nätbutik där den mest 
frontade varan är tröjor med citat från Emily Brontës 
gotiska kärleksroman ”Svindlande höjder”: ”Du säger 
att jag tog livet av dig, så hemsök mig”, står det över 
bröstet. 

”Svindlande höjder” är en roman som dark academias 
normer tycks ha skräddarsytts efter: den innehåller 
stormande romantik, hedar inneslutna i dimma, 
själssjuka och ett tragiskt slut där döden ändå 
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symboliserar någonting vackert, i det här fallet 
frälsning och förening. 

Därför ingår även melankoliska kulturskapare som 
förebilder, och det plågade själstillståndet är ibland 
förskönat bland följarna. 

– Här finns ideal som ofta återkommer, inte minst 
mental ohälsa. Emily Dickinson var en omtalad eremit, 
och Virginia Woolf och senare Sylvia Plath valde att 
själva avsluta sina liv. Detta ”lidandet för konsten” i 
den romantiska betydelsen är definitivt 
återkommande, säger Lisa Ehlin. 

Men hon lägger till att det inte behöver vara skadligt 
att hitta uttryck som sätter ord, ljud eller bild på det 
man känner, även om känslorna i sig är mörka. 

– Det är fortfarande väldigt svårt att prata om mental 
ohälsa, och varje fönster till djupare samtal här tror jag 
är att föredra. 

Men det är inte bara dödsdyrkan och romantisering av 
psykisk ohälsa som fått kritiska röster att höjas mot 

dark academia. Eftersom dess inspirationskällor och 
referenser är väldigt eurocentriska, och erorna som 
idealiseras inte är kända för mångfald och 
representation, så har rörelsen pekats ut som ”vit 
kultur”. 

– Centralt att poängtera är ju att de återkommande 
temana är väldigt tydligt situerade i tid och framför allt 
rum: helst Europa, ännu bättre England. Vit överklass. 
Kulturen som konsumerades och producerades är även 
den vit och med privilegierade upphovspersoner och 
läsare. Att kunna latin och klassisk grekiska var 
exempelvis en självklarhet då, men det var ju 
längesedan dessa språk hade en funktion utanför 
akademin, säger Ehlin. 

– Det intellektuella i sig har ju också ofta handlat om 
elitism och exkludering, hemliga sällskap och kodade 
språk, tradition, kulturellt arv, och så vidare. 

Men eftersom stilen är så tydligt rotad i en kultur och 
tradition går det att skapa oväntade uttryck av den. En 
av internets främsta krafter, menar Ehlin, är att kunna 
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omförhandla, omdefiniera och inkludera någonting 
som setts som beständigt. Så även om dark academia 
innebär en tydlig kulturkanon så har den som är icke-
vit eller icke-europé satt någonting i rullning och brutit 
en stereotyp genom att föra in sig själv i det 
sammanhanget. 

Som tydligast tänkbara exempel på detta nämner Ehlin 
musikvideon till låten ”Apeshit”, där artistparet 
Beyoncé och Jay-Z tar över konstmuseet Louvren. De 
är förvisso superstjärnor och mångmiljonärer, i allra 
högsta grad del av en elit, men det behöver inte vara så 
påkostat. Dark academia är en gör-det-själv-kultur där 
kläderna och böckerna kan köpas second hand; att det 
är gammalt hör till poängen. 

– Universiteten och de döda språken och den klassiska 
musiken har kanske fram till nu varit tillgänglig endast 
för en elit, men den måste ju inte vara det framöver. 
Det finns en kraft i det performativa här som vi 
tenderar att ständigt förbise. 

Det performativa, ja. Uppträdandet. Eller poserandet, 
om man så vill. Den som plöjt dark academia-flödet på 
sociala medier får se kraftigt filterbehandlade bilder på 
reservoarpennor lagda intill en kopp lavendelblomste, 
eller användare som paraderar med dammiga 
läderinbundna luntor i famnen. 

I ett populärt klipp på Tiktok med 250 000 
gillamarkeringar vädjar en ung kvinna att dark 
academia inte ska bli mainstream utan sparas till de 
som ”faktiskt uppskattar konsten, som älskar att skriva 
och läsa, men framför allt för dem som använder det 
som ett sätt att fly”. 

Det finns kort sagt en rädsla för att bildning ska bli 
ännu en trendig accessoar, en ytlig yttring för att 
inkassera likes. Men kanske är det inte så nytt som 
man kan tro: kulturellt kapital har det skrutits med i 
alla tider, kunnande är ju trots allt den valutans stora 
värde. 

– Jag skulle snarare hävda att det pekar på hur vi alla 
är performativa, titta bara på Oscar Wilde, och det kan 
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ju kännas lite jobbigt att hantera. Visst är kontrasten 
starkare i och med kopplingen till Tiktok, men jag tror 
att dömandet av det performativa här är mer 
intressant, säger Ehlin. 

Så varför har just Tiktok blivit subkulturens 
favoritmedium? Timothy Collins är medgrundare av 
Creed, en svensk mediebyrå som ofta använt Tiktok vid 
lansering av artister. Han säger att det är en 
exemplarisk plattform för att hitta likasinnade, inte 
minst eftersom dess algoritm gör att du ständigt möts 
av det innehåll du är mest intresserad av, och då får ett 
helt flöde av inspiration. Dark academia är förvisso ett 
estetiskt uttryck, men också en gemenskap. 

– Mode är en av de starkaste och mest engagerande 
kategorierna på plattformen, och generation Z, 
människor födda efter 1995, verkar generellt ha ett 
stort intresse för mer nischade subkulturer: dark 
academia, cottagecore och WitchTok. Sådant som 
tidigare kanske hade uppfattats som ”nördigt” främjas 
i stället då alla kulturers superfans kan samlas på en 
och samma plats. 

I en tid när man förfasas över ungas bristande 
läsintresse – enligt en rapport publicerad av Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien i mars tyckte hälften 
av Sveriges 15-åriga flickor och två tredjedelar av 
pojkarna att läsning är bortkastad tid – kan en trend 
där bildning hyllas ses som någonting positivt. 

Än har vi Sverige dock inte varit så snabba med att 
hoppa på dark academia-trenden, något som Timothy 
Collins tillskriver den svenska mentaliteten. Det märks 
även på hur svenskar generellt beter sig på Tiktok 
jämfört med användare i andra länder, säger han. 

– I Sverige är vi lite mer tillbakadragna i hur vi 
uttrycker oss på plattformen, vilket man säkert kan 
härleda till hur vår sociala kultur är uppbyggd: du ska 
inte sticka ut och ta plats. Det kan vara en anledning 
till varför komedigenren är så stor på Tiktok i Sverige: 
den tillåter folk att uttrycka sig som en annan karaktär 
än de själva, vilket gör att vi enbart kan döma 
karaktären som spelas, men inte personen bakom. 
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Däremot tror han att det ännu kan komma ett 
uppsving för stilen i Sverige. 

– Det finns en stor fascination och ett brett intresse 
hos millennials och generation Z för ”Harry Potter”, 
som flörtar mycket med dark academia — så det skulle 
inte förvåna mig om fler personer i Sverige börjar 
uttrycka sig i den estetiken. 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 

KULTUREN SOM INSPIRERAR DARK ACADEMIA. 

”Den hemliga historien” 

Donna Tartts roman om enslingen Julian som tas upp i 
ett esoteriskt sällskap av dionysiska dyrkare på en 
internatskola i Vermont sätter den estetiska och 
kultiverade normen för dark academia. 

”En förlorad värld” 

Om Donna Tartt romantiserade det lärda livet i New 
England så är detta den ultimata nostalgitrippen till 

det gamla England. Framför allt har tv-filmatiseringen 
av Evelyn Waughs Oxfordroman cementerat ett 
odödligt aristokratiskt stilideal. 

Benhuset i Sedlec 

Det världsberömda kapellet i Tjeckien som innehåller 
skelettdelar från 40 000 människor är gotiskt, 
makabert och arkitektoniskt imponerande, som gjort 
för en moodboard med dark academia-tema. 

”Harry Potter” 

Ett ljusskyggt lärosäte, gamla dammiga volymer, 
förbjuden kunskap, snobbig skolklädsel – nog är JK 
Rowlings trollkonstvärld som klippt och skuren för 
livsstilen. 

”Penny dreadful” 

Första säsongen av Showtimeserien som visades på 
HBO i Sverige samlar den viktorianska erans litterära 
skräcksuperstjärnor, från Mina Harker i ”Dracula” till 
Victor Frankenstein. 
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”Kill your darlings” 

Daniel Radcliffe spelar i den här filmen från 2013 
beatpoeten Allen Ginsberg under dennes år på 
Columbiauniversitetet på 40-talet. Kunskap, konst, 
konservatorium och kläder som alla ingår i 
grundkursen för dark academia. 

”Döda poeters sällskap” 

Peter Weirs 80-talsklassiker om en internatskola i New 
England på 50-talet där unga pojkar fostras i filosofi 
och att fånga dagen. Även omtalad för sina stilfulla 
duffeljackor. 

”Dorian Grays porträtt” 

Oscar Wildes roman om nihilistiska dandys utforskar 
såväl moraliskt grumliga handlingar som den putsade 
ytan som döljer dem. ”Maurice” EM Forsters roman 
från 1913 om förbjuden homosexuell kärlek i det 
edvardianska England har även filmats som en Ivory-
Merchant-produktion där den strama klädseln spelar 
lika stor roll som Hugh Grant. 

06 ”Hon ville göra livet 
större och rikare 
genom konsten” 
DN-kritikern och författaren Ingela Lind har 
avlidit 78 år gammal, efter en längre tids 
sjukdom. Det bekräftar familjen för DN. Nu 
blir den svenska kulturen fattigare, skriver 
Daniel Birnbaum i en minnestext. 

Med Ingela Lind försvinner en av vårt lands viktigaste 
uttolkare och försvarare av konsten. Kulturjournalist 
uti fingerspetsarna var hon ständigt på jakt efter nya 
tendenser och uttryck som säger något om oss 
människor och om vårt samhälle. Ingen såg sig kring 
med samma iver för att utskilja nya mönster i kulturen. 
I centrum stod alltid bildkonsten och en tro på dess 
betydelse och kraft. 

Ingela Linds konstbegrepp var öppet, och hon var alltid 
mån om att lyfta fram förbindelser mellan 
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konstarterna. Litteratur och film, musik och måleri 
levde sida vid sida i hennes kartläggningar av 
samtiden. Populärkultur och klassisk konsthistoria fick 
samsas i ständigt nya försök att fånga tidsandan i ord. 
Viljan att i koncentrerad form driva en tes och 
förmedla vad hon fått syn på till en stor publik var 
densamma oavsett om hon använde sig av radio, tv 
eller dagstidningens kultursida. Massmedia var hennes 
självklara element. 

Många minns hennes röst från kulturradion. Ännu 
större genomslag fick hon på 1990-talet som 
programledare för SVT:s Bildjournalen och fram tills 
helt nyligen genom inslag på Kulturnyheterna. Men för 
de allra flesta förblir hon framför allt konstredaktören 
på Dagens Nyheter. I decennier höll hon i 
konstbevakningen och skrev själv tusentals artiklar. 
Under Arne Ruths tid som chefredaktör utnämndes 
hon till redaktionschef på kulturredaktionen och blev 
efter hans avgång tillförordnad kulturchef. Frågan är 
om någon annan konstkritiker haft en lika kraftfull 
position på en stor svensk kulturredaktion. 

Det var som medarbetare på DN som jag själv kom att 
lära känna henne som en alltid lika entusiastisk och 
uppslagsrik redaktör och kollega. Under några 
intensiva år på 90-talet beställde hon artiklar från de 
olika städer jag bodde i. Det var en tid av trasiga 
faxmaskiner och pappersrullar som tog slut några 
minuter före deadline. En hektisk och fantastisk tid 
med Ingela på telefon som jag alltid kommer att 
minnas med glädje. 

Ingela Linds utblick var internationell och hon ville ha 
artiklar om det som alla talade om ute i världen. Hon 
reste mycket och var en självklar gäst på museerna i 
London och Berlin. Hon rapporterade från Venedig 
och samtalade med Louise Bourgeois i New York. Hon 
flög till Wuppertal för att möta Pina Bausch på hennes 
dansteater och till Peking för att besöka Ai Weiwei i 
hans ateljé. Och jag minns hennes stora reportage från 
en strapatsfull resa till James Turrell och hans 
överdådiga krater, Roden crater, i Arizona. 

På hemmaplan recenserade hon allt från 
konsthögskolornas elevutställningar till 
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kulturministrar. Ingen debattpanel var komplett utan 
Ingela. Ingen prisjury heller. Hon kommenterade 
kulturpolitiken och blev till slut själv en del av den. 

Ingela Lind var inte en generationskritiker. Hon hade 
sina favoriter, som Lena Cronqvist och Jan Håfström, 
men hon gjorde sig aldrig till talesperson för en ny 
grupp av konstnärer. Hennes perspektiv var alltid 
bredare än så. Hon lyfte fram förbindelser mellan 
epoker och kulturer och skapade ofta små associativa 
labyrinter. Turrells vulkan fick henne exempelvis att 
fundera kring Babels torn: ”Enligt Första Moseboken 
byggdes det av Babylons samlade folk, men störtades 
av Gud eftersom tornets höjd och ansamling av 
kunskap var en utmaning mot Guds allmakt. Även 
Roden crater har med kunskap att göra. Både formellt 
och metaforiskt liknar den ögat – den plats där yttre 
och inre möts. Den fungerar som en camera obscura 
och är ett enda gigantiskt observatorium för studier på 
gränsen mellan konst och vetenskap.”   

Ingela var knappast någon försvarare av det lågmälda. 
Tvärtom hade hon en dragning till det storslagna och 

barocka. Begär, död och religiös extas är teman som 
återkommer i hennes mest entusiastiska texter. Hon 
fascinerades under några år av Peter Greenaways 
visuellt överdådiga filmer och lockades in i deras 
konsthistoriska irrgångar. Hon sökte upp honom i 
Wales och fick honom att formulera ett estetiskt 
manifest som jag tror att hon kände sig rätt hemma i: 
”Iden med ’less is more’ är inget för mig. Jag vill 
utnyttja filmens hela potential och undersöker 
excesserna, människors mest extrema beteenden. 
Barocken är den perfekta metaforen för film över 
huvud taget – tanken att ingenting finns utom skenet 
och propagandan… Barocken var illusionismens tid. 
Ljuset, dramatiken, skuggorna, färgen . . . Det är ju 
definitionen på film.” 

Efter pensioneringen från DN:s kulturredaktion 
förvandlades Ingelas skrivande. Texterna växte i volym 
och i de omtyckta essäböckerna ”Leka med 
modernismen. Virginia Woolf och 
Bloomsburygruppen” (2008), ”Blod i salongerna. Om 
sex, primitivism och längtan efter det naturliga” (2014) 
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och ”Övermod. Utsvävningar och lätta stycken” (2016) 
utvecklade hon ett slags lekfulla kalejdoskopiska 
undersökningar. Hon blandade personliga reflektioner 
med analyser av konstverk och fick tillslut konsten att 
sammanfalla med livet självt.  

Vad Ingela gillade var expansion. Hon ville göra livet 
större och rikare genom konsten och hon ville att 
konsten skulle vara oändlig. Att hon nu är borta gör 
mig så sorgsen. Inte bara för oss som kände henne blir 
den svenska kulturen mindre och fattigare. 

Daniel Birnbaum 

07 Därför bygger vi inte 
upp tv-teatern på nytt, 
skriver SVT:s Eva 
Beckman i ett svar på 
tv-teateruppropet 
Bygg upp tv-teatern på nytt, kräver ett antal tunga 
teaternamn i ett engagerat upprop. En rimlig önskan 
kan man tycka, inte minst efter ett år där pandemin 
lamslagit hela kulturlivet. Även Leif Zern skriver fint 
om tv-teaterns stora betydelse. Så, borde inte SVT, 
precis som under guldåldern på 60- och 70-talen, 
återigen starta en teater med ”egna konstnärliga, 
ekonomiska och tekniska förutsättningar”? 
Jag, som själv fick några av mina tidigaste 
teaterupplevelser genom tv, håller med om att teatern 
har en självklar plats i SVT. Det är därför vi sänder 
mycket av den bästa scenkonsten som görs i Sverige – 
både klassiker och nyskrivet – i samarbete med scener 
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över hela landet. När teatrarna stängde öppnade vi 
dessutom SVT Scen, där man just nu kan se 170 
högkaratiga föreställningar hemma i sitt eget 
vardagsrum. Över tio miljoner människor ser varje år 
någon av de föreställningar som visas i Kulturstudion 
på lördagskvällarna. Min tro är därför att många i 
Sverige fortfarande får sina första, och i vissa fall enda, 
teaterupplevelser genom just SVT. 
Det är därför jag känner mig rejält frågande när Jens 
Runnberg i denna tidning påstår att SVT, i motsats till 
på tv-teaterns tid, har ”en passiv och odynamisk syn” 
på scenkonsten som konstform. 
Vad var då tv-teatern och varför uppstod den? 
Redan när televisionen var ett helt nyfött medium 
direktsände man en i dag legendarisk uppsättning av 
”Hamlet” i regi av Alf Sjöberg. Givetvis var den 
inspelad i studio. Tidens kameror var tunga och 
otympliga, och om tekniken inte kunde komma till 
teatern fick teatern komma till televisionen. Detta blev 
startskottet för det som långt senare, under 60- och 
70-talen, skulle utvecklas till en fullskalig teater med 
allt från regissörer, dramatiker, perukmakare och 

scenografer. Och givetvis en hel ensemble med 
anställda skådespelare. Så, varför bygger vi då inte upp 
en tv-teater på nytt? 
En anledning är att vi i dag har blivit allt skickligare på 
att skapa teater i samarbete med landets scener, så att 
den blir en upplevelse även för tv-publiken. Den 
moderna tekniken gör att skillnaden på att filma en 
föreställning på en scen och att bygga upp den i en 
studio är nästan obefintlig. I dag talas det ibland 
okunnigt och föraktfullt om ”avfilmad teater”, men då 
har man inte sett de tv-föreställningar som görs i dag – 
senast den suggestiva ”Klaus Nomi. En utomjordings 
hjärta” i samarbete med Kungliga Operan. 
Det är också intressant att följa hur dramatiken alltmer 
gått sin egen väg inom just tv-mediet – numera delvis 
skild från teaterns – inte bara i Sverige utan i hela 
världen. De senaste decennierna har vi sett en 
exempellös utveckling av högkvalitativt tv-drama i 
serieform. Här hemma är SVT:s ”Kalifat” och ”Tunna 
blå linjen” lysande exempel. 
Betyder det att tv-pjäser, som på tv-teaterns tid, är ett 
minne blott? Det är långtifrån säkert. Mina egna 
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starkaste minnen kommer inte från tv-teaterns 
storhetstid, utan från det sena 80-talet när en regissör 
som Bo Widerberg tog en paus från filmen och skapade 
tv-föreställningar som Lars Noréns ”Hebriana” eller 
Strindbergs ”Fadren”. Hur en sådan tv-teater, skapad 
direkt för tv-mediet, skulle kunna se ut i dag vore 
spännande att utforska. Även om man nog kan anta att 
ingen television i världen helt och fullt kommer att 
kunna ersätta det som kommer att ske när teatrarna 
väl öppnar igen – det levande mötet mellan 
skådespelare och en publik. 
Eva Beckman 

07 Nu måste vi 
svenskar börja visa 
känslor när vi fattar 
beslut 
Har svenskar haft svårare än andra att 
använda sig av känslor under 
coronapandemin? Och har denna rädsla i så 
fall också påverkat hur professionella personer 
fattat rationella beslut i praktiken? Pandemin 
visar att vi borde fundera på hur våra känslor 
kan hjälpa oss att både kommunicera och fatta 
beslut i framtiden, skriver sociologen Stina 
Bergman Blix. 
När min dotters bästa kompis, som bor i USA, kom 
hem till Sverige över julen var hon chockad över hur 
människor rörde sig på gator och i allmänna rum, de 
flesta utan mask och nära varandra. Efter att ha skolats 
in i att känna rädsla när andra människor står fysiskt 
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nära eller inte bär mask, skapade svenskarnas 
obekymrade beteende i det sociala rummet vad man 
kan kalla emotionell dissonans. De känslor som 
anpassningen till pandemin skapat verkar inte vara 
desamma här som i andra länder. 
Hur kan det komma sig att pandemin verkar framkalla 
starkare känslor hos allmänheten i andra länder än i 
Sverige? Det finns förstås flera förklaringar både till 
hur vi rör oss på gator och i varuhus och hur vi 
upplever pandemin, men en pusselbit som hittills inte 
lyfts fram är vår, i internationell jämförelse, extrema 
känslokultur.  
Den mycket subtila känslokultur som dominerar i det 
svenska samhället blir tydlig om vi betraktar de 
experter som beslutat om och presenterat strategin 
under pandemin. Trots en alarmerande spridning och 
en hög dödlighet i covid-19 har de svenska experterna 
överlag en väldigt lågmäld framtoning med liten 
känslomässig variation. En tittare eller lyssnare som 
inte förstår svenska skulle inte kunna avgöra om 
Anders Tegnell beskriver vad de olika axlarna betyder i 
en tabell eller om han begrundar antalet döda på 

särskilda boenden. I Sverige förväntar vi oss att 
experterna behåller lugnet när det stormar. Vi känner 
tillit till beslutsfattare som inte låter känslorna rusa 
iväg med dem.  
Det här är inte på något sätt unikt för Sverige. I 
västvärlden överlag finns en envis idé om att 
rationalitet och känslor är varandras motpoler. För att 
fatta rationella beslut måste vi lägga känslorna åt 
sidan. Problemet är att detta ideal inte rimmar med 
hur vi fungerar. Forskning inom en mängd discipliner 
som filosofi, historia, psykologi, neurovetenskap och 
sociologi har visat att det inte finns något 
motsatsförhållande mellan tanke och känsla: känslor 
behövs för att fatta rationella beslut.  
Men idealet om den icke-emotionella beslutsfattaren är 
i högsta grad livaktig. För att beslutsfattare ska 
uppfattas som rationella måste de alltså agera som om 
känslor inte spelar någon roll. Det kan göras på en 
mängd olika sätt och det är här som det blir intressant 
att jämföra känslokulturer. Vi upptäcker då att känslor 
sipprar in på olika sätt beroende på hur vi ser på 
känslor i samhället överlag. 
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I Sverige framhålls ofta vikten av att komma överens, 
en konsensuskultur som inte bara handlar om att vi 
ska tycka samma sak utan också känna lika. I 
arbetslivet finns höga krav på att det ska gå rätt till och 
det är viktigt att följa en korrekt process. Betoningen 
på formalia gör att skillnaden mellan det professionella 
och det privata blir viktig och känslor förpassas till 
privatlivet. För att uppfattas som professionell behöver 
man framstå som neutral.  
Och det är här som Sverige sticker ut. De höga kraven 
på att känslor ska läggas åt sidan gör att de känslor 
som dessa experter ändå kommunicerar är så subtila 
att de är svåra att upptäcka för någon som inte tillhör 
deras profession.  
I min egen forskning jämför jag hur professionella 
jurister i domstol använder och uttrycker känslor i 
olika länder. Om en domare i en rättssal blir irriterad 
på en dåligt förberedd advokat så kan den amerikanska 
domaren både gestikulera och höja rösten medan den 
svenska domaren i samma situation kanske lutar sig 
tillbaka i stolen och lägger ner sin penna. Både i USA 
och i Sverige uppfattas domstolen som rationell och 

icke-emotionell, men den mer expressiva amerikanska 
känslokulturen tillåter tydligare känslouttryck inom 
detta ideal än vad den svenska gör. Alla svenska 
advokater vet vad det betyder när domaren lägger ner 
pennan, men den som inte är skolad i denna mycket 
subtila känslokultur kan missa det sociala samspelet 
totalt. Och det är det som är meningen, det lågmälda 
samspelet gör att de professionella kan leva upp till 
idealet att inte visa känslor.  
Det här sättet att kommunicera känslor kan fungera 
när syftet är att vi som allmänhet ska känna tillit till 
experternas kommentarer eller tolkningar, men det 
verkar fungera sämre när syftet är att vi ska ändra vårt 
beteende radikalt. När den italienske premiärministern 
förra våren grät i direktsändning när han pratade om 
alla som dött i pandemin kunde de som själva drabbats 
känna igen sig och de som inte hade sjukdomen lika 
nära kunde känna allvaret i situationen. Jämfört med i 
Sverige har italienarna en låg tillit till staten, men 
under första vågens utbrott lyckades premiärministern 
samla folket kring kraftiga åtgärder. Den 
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känslomässiga förmedlingen av allvar är central för att 
vi ska kunna agera förnuftigt i en krissituation.  
I Sverige är det svårt att uppbåda den känsla av 
personlig utsatthet och ansvar för andra som krävs för 
att förändra vårt beteende i vardagen. De svenska 
politikerna har lite lösare tyglar än experterna, men i 
kristider förväntas även de, framför allt i statsbärande 
roller, visa ett till oberördhet gränsande lugn och 
kontroll över situationen. När Stefan Löfven håller tal 
till nationen så säger han att nu är det allvar, men han 
ger varken uttryck för ilska, rädsla, sorg eller någon 
annan känsla som skulle kunna förmedla allvaret i 
situationen. För det krävs inga obehärskade 
känsloutbrott men ett uppenbart och tydligt 
engagemang. Något som till exempel Storbritanniens 
premiärminister Boris Johnson gav uttryck för efter att 
han själv drabbats och varit svårt sjuk i covid.  
Samtidigt kan en mer formell framtoning uppfattas 
som trygg för den som känner igen sig i och är bekväm 
i en lågmäld känslokultur. Men i Sverige finns inte 
bara en känslokultur. Den allmänhet som experter och 
politiker kommunicerar med är inte en homogen 

grupp. Lågmäldheten kräver en väldig 
fingertoppskänsla som kan skapa förvirring och 
missförstånd i en mer heterogen känslokultur. Något 
som synts tydligt när medier från andra delar av 
världen försöker tolka den svenska strategin eller när 
människor som befunnit sig i andra delar av världen 
kommer till Sverige under pandemin. Hur kan 
upplevelsen och agerandet under pandemin vara så 
olika när känslorna är kopplade till samma fakta om 
spridning och dödlighet? 
Den svenska rädslan för känslor i rationella 
sammanhang gör inte bara att vi förmedlar känslor 
med väldigt subtila medel, den påverkar också hur 
professionella fattar rationella beslut i praktiken. I 
boken ”9,3 på Richterskalan” beskriver den förre detta 
diplomaten Andreas Norman hur Sverige stod 
handfallet efter tsunamin 2004. Det akuta och 
allvarliga i situationen när tusentals döda och skadade 
svenskar befann sig på andra sidan jorden försvann i 
den byråkratiska beslutsordningen. Norman, som 
skickas ner till Thailand för att delta i arbetet med att 
identifiera svenska medborgare som omkommit i 
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tsunamin, ser hur de italienska delegaterna effektivt 
organiserar identifiering och omhändertagande av sina 
döda, medan den svenska gruppen verkar som i en 
dimma av sega beslutsstrukturer. Hur kan det komma 
sig?  
Italien uppfattas snarare som ett än mer byråkratiskt 
land än Sverige så det var inte byråkratin i sig som 
stoppade upp den svenska handlingsförmågan. 
Däremot skiljer sig ländernas känslokulturer åt. Både 
Italien och Sverige omfamnar idén om rationalitet och 
känslor som motpoler, men i praktiken tar detta ideal 
sig helt olika uttryck i de båda länderna. I Italien är 
känslor inte lika hårt kopplade till den privata sfären 
som i Sverige. Känslor är inte lika farliga, lika starkt 
förknippade med att förlora kontrollen. Den byrå-
kratiska ordningen är inte lika påtagligt knuten till ett 
formellt agerande.  
När vi talar om rationellt byråkratiskt beslutsfattande 
så menar vi i praktiken att beslut fattas efter en formell 
ordning där många små beslut på vägen begränsar 
alternativen. Ofta är flera personer involverade i olika 
delar av beslutsprocessen. Denna betoning på form, 

hur ett beslut ska fattas, skapar en möjlighet att 
känslomässigt distansera sig från innehållet, vad 
beslutet gäller.  
I många situationer kan denna möjlighet till distans 
från ett känslosamt innehåll vara viktig. En domare ska 
inte döma en person på undermålig bevisning för att 
brottet var fasansfullt och Folkhälsomyndigheten ska 
inte förorda ett icke godkänt vaccin därför att många 
har dött. Men ibland kan den känslomässiga distansen 
göra att vi handlar irrationellt. Känslor hjälper oss att 
värdera situationer och i en krissituation som kräver 
att vi fattar snabba beslut är det just en stark känsla av 
att något är fel som är nyckeln till att vi ska kunna 
handla rationellt. Om den professionella träningen 
syftar till att hela tiden tränga undan och ignorera 
känslomässiga signaler så blir det svårare att utnyttja 
den information känslor ger oss när det verkligen 
behövs.  
I Sverige brukar vi trösta oss med att vi vid nästa kris 
har hunnit skapa formella beslutsstrukturer som alla 
är överens om och som gör att vi kan agera enligt en på 
förhand bestämd manual. Problemet är att kriser 
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sällan upprepar sig så exakt. Vi kanske borde börja 
fundera på hur våra känslor kan hjälpa oss att både 
kommunicera och fatta beslut och hur vår känslokultur 
kan understödja ett mer rationellt handlande. Vad 
hade hänt om regeringen, som stått så tätt intill 
experterna från Folkhälsomyndigheten, hade 
inkluderat praktikerna, vårdpersonalen som 
kontinuerligt vittnat om pandemins konkreta 
konsekvenser? Om beslut och informerande grundats 
inte bara i siffror utan i upplevelser från golvet hade 
kanske allmänheten inte bara känt tillit till 
makthavarna, utan även ändrat sitt beteende. 
Stina Bergman Blix 

07 Teatrar i Europa 
öppnar så smått 
På Sardinien har teatrar och biografer äntligen 
öppnat. I Storbritannien har den brittiska 
regeringen gett grönt ljus för begränsad publik 
i mitten av maj. Franska teatrar däremot är 
både stängda och ockuperade. 
Från och med den 17 maj är brittiska teatrar och 
konserthus tillåtna att öppna för en begränsad publik. 
Shakespeares Globe Theatre i London öppnar då sin 
utomhusscen med social distansering både på scenen 
och bland åskådarna. Föreställningarna ges som en 
enda akt, utan paus. Enligt teaterns konstnärliga 
ledare Michelle Terry är det också så som de egentligen 
är avsedda att spelas, skriver The Guardian.  
Det ska inte hindra åhörare från att ta en bensträckare 
eller gå på toaletten förklarar hon. 
– Vi vet att han (Shakespeare) sade allt åtminstone tre 
eller fyra gånger. Om han verkligen vill att man ska 
veta något återupprepar han det. 
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De flesta Londonteatrar tycks dock invänta steg fyra i 
återöppnandet för att ta emot publiken fysiskt igen. 
Efter den 21 juni räknar man med att en större publik 
ska vara möjlig tack vare de många brittiska 
vaccinationerna. 
I Tyskland är operahuset Bayerische Staatsoper i 
München fortsatt stängt. Medan Berlinmuseerna tar 
emot en begränsad publik med förbokade biljetter har 
teatern Schaubühne i samma stad skjutit fram sina 
förhoppningar om att få öppna i slutet av april till i 
maj, skriver teaterns presschef Katharina Glögl i ett 
mejl till TT – men om det verkligen blir så är osäkert. 
Politikerna har inte gett besked. 
Inte heller i Frankrike finns några satta datum: 
– Mellan mitten av maj och början av sommaren ska vi 
göra en kalender för en progressiv återöppning av 
kulturen, sade den franske presidenten Emmanuel 
Macron i sitt tv-sända tal till nationen före påsk då han 
berättade om ytterligare restriktioner i ett land som 
redan hade utegångsförbud efter klockan 19. 
Dagen innan rapporterade radiostationen France Bleu 
att rörelsen som ockuperar franska teatrar med krav på 

återöppning nu spridit sig till ett 70-tal teatrar. Även 
fransmännen ifrågasätter varför affärer får ta emot 
kunder när exempelvis biograferna är stängda. Dock 
inte kulturminister Roselyn Bachelot som har svårt att 
förstå hur två så olika aktiviteter ens kan jämföras. 
– De har inget med varandra att göra. En kulturell 
plats är en plats för debatt. Det är en plats för 
kontakter och social interaktion. När man går på bio 
ser man en film, men man gör det med vänner, man 
umgås. Man diskuterar innan, efteråt går man och tar 
ett glas, har hon sagt till France Culture. 
I Italien hade teatrar och biografer sett fram emot den 
gradvisa öppning som utlovades från och med den 27 
mars. Men datumet sköts upp när tredje vågen sköljde 
över landet, till minst den 6 april och kanske längre 
ändå. Endast på Sardinien kunde teatrar och biografer 
återigen välkomna publik eftersom ön är den enda så 
kallade ”vita zonen” i ett land där man delar in alla 
regioner i fyra olika färger utifrån dess smittoläge. 
Desperationen har fått ett konstnärligt uttryck i 
Florens, där Palazzo Strozzi har upplåtit sin 
renässansfasad åt den franske gatukonstnären JR. Med 
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det 28 meter höga och 33 meter breda konstverket ”La 
ferita” (såret) har han skapat en optisk illusion av att 
man kan kika in i museet. 
Konstmuseet Galleria Borghese i Rom var stängt från 
april förra året till februari i år. Redan den 1 mars 
tvingades man stänga igen, berättar chefen Francesca 
Cappelletti. Vanligtvis är 80 procent av besökarna 
turister. 
– Vi har drabbats hårt, som över hela världen. Men jag 
tror att denna krisperiod har gett plats för en 
omprövning av museet, utifrån grundläggande frågor 
som: Vem är museet till för? Vilket är vårt uppdrag? 
Det enda hoppet är att allmänheten kommer tillbaka 
till mer omhändertagande, mer flexibla och mer 
välkomnande museer när vi kan öppna igen. 
TT 

08 Skansen sålde slut 
på påskdagen 
Skansens nådde publiktaket i helgen då 
friluftsmuseet slog upp portarna för det nya 
”pandemi-Skansen”.  

Boulebanor, titthus och prova på-lekar från 
förr är några av de nya utomhusinslagen.  

– Mycket tänk och kreativitet har fått råda, 
säger Skansens vd John Brattmyhr. 

Skansen med sina djurparker och trehundra 
kulturhistoriska byggnader från hela Sverige är ett av 
de svenska museer som helt fått tänka om under 
pandemin. I november förra året stängde Skansen för 
första gången på 129 år som en följd av covid-19.  

– Det har varit tufft. Förra året förlorade vi 60 procent 
av vår gästvolym och gick med 125 miljoner i förlust. Vi 
är rejält tilltufsade, säger John Brattmyhr.  
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För att kunna öppna den 1 april, under rådande 
restriktioner, fick de gnugga sina geniknölar.  

Varje avdelning inom Skansen har haft en egen 
arbetsgrupp som fått komma med förslag på hur de ska 
kunna ge gästerna full behållning, trots att en stor del 
av verksamheten inomhus ligger nere och att antalet 
besökare begränsats till max 5 000 stycken. 

– Kreativitet har fått råda och jag är mycket stolt över 
resultatet. 

Premiären på skärtorsdagen började blygsamt med 1 
121 sålda biljetter men på påskdagen slog antalet 
besökare i taket. Personalen tvingades stoppa 
bokningen när 4 999 personer hade köpt biljetter. 

– Det har varit fantastiskt. I det lilla bjöd vi på många 
nyheter: mer blommor, boulebanor, nya konstverk och 
förströelser som man kan göra utomhus utan att 
trängas.   

Nya inslag är bland annat att besökarna får klättra upp 
på byggnader och titta in genom fönstren för att 

uppleva hur människorna levde förr. Personal som 
annars sitter inomhus och väver, stickar eller bakar har 
flyttat ut på förgården eller utanför byggnaderna i 
stadsmiljö.  

– Vi har lyckats med bedriften att flytta ut den museala 
verksamheten. I stället för att gå in i husen så får de 
upplevelsen utanför. 

Josefine Hökerberg 

josefine.hokerberg@dn.se 
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08 ”Ge skadestånd till 
elever som inte kan 
läsa och skriva” 
När elever inte klarar av att läsa och skriva läggs ofta 
skulden på lärare i stället för skolsystemet. Systemet 
missgynnar på flera sätt elever som kräver extra tid och 
uppmärksamhet. 

I lågstadiet har det blivit norm att pressa in upp till 30 
barn i en klass. Det kan skapa stora svårigheter för 
elever som behöver, och enligt lag har rätt till, extra 
stöd och anpassningar. 

Under den tidiga läsinlärningen behöver lärare vara 
nära elever och lyssna, rätta och uppmuntra. Många 
lärare vittnar också om avsaknaden av en speciallärare 
kopplad till klassen. 

Lärares bedömningar av elever som riskerar att missa 
kunskapskraven bemöts ofta för långsamt av 
huvudmän. Lärare som lyfter frågan om villkor och 

förutsättningar för sina elever bemöts av 
ifrågasättande av sin kompetens och ledarförmåga, 
men huvudmannens ledarskap och kompetens sällan 
ifrågasätts. 

Skolsystemets kultur i kombination med dess 
styrdokument uppmanar elever till att göra sig hörda, 
gå sina egen vägar och prestera på topp redan i årskurs 
4. Detta resulterar i förvirrade elever och stress längre 
ner i åldrarna. 

Specialpedagogisk personal måste ha sista ordet 
gällande elever i behov av särskilt stöd. Elever som inte 
är mogna att lämna en årskurs ska inte tvingas vidare 
utan tillräckliga grundkunskaper. Dessutom behövs 
krav på extra läs- och skrivträning med speciallärare 
för alla elever med svårigheter. 

Vi ser därför följande åtgärder som nödvändiga: 

Se till att lärare som har elever med behov av särskilt 
stöd erbjuds stöd och handledning av speciallärare och 
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specialpedagog minst en gång i veckan. Huvudmän är 
ansvariga att detta säkerställs. 

Inför ett statligt skadestånd till varje elev som inte får 
med sig grundläggande kunskaper i att läsa och skriva 
från grundskolan. 

Om en elev inte klarar av att komma till skolan genom 
extra anpassningar eller andra lösningar ska detta 
utredas som ett brott mot skollagens paragraf om 
likvärdig skola. Skadestånd ska betalas ut till den 
drabbade eleven och dennes familj för orsakad sveda 
och värk. 

En skolgång full av misslyckanden tär på elever och 
kan bidra till att de fastnar i negativa spiraler med i 
vissa fall socialt utanförskap i vuxen ålder som följd. 
Det svenska skolsystemet är en paradoxal organism 
som fortsätter att vara utformat efter industrialismens 
ideal om att forma blivande arbetare som lyder och är 
redo att göra som de blir tillsagda. 

Men innehållet som undervisas är i högsta grad 
inriktat mot 2000-talets individualism. Alla elever ska 
bli något och alla ska lyckas, men stödbehoven får du 
som lärare lösa på egen hand. Detta säger något om 
den motsägelsefulla kultur som finns inom skolans 
väggar. 

Därför behövs ett statligt skadestånd för elever som 
inte får med sig grundläggande kunskaper i att läsa, 
skriva och räkna. Det ska vara kostsamt att sätta 
medborgares rätt till utbildning på spel. 

Men räkningen ska inte skickas till redan ansträngda 
kommuner. Det är staten som skriver lagarna, så 
räkningen borde justitiekanslern underteckna. 

Fredrik Lundin, specialpedagog, 
Mathias Edbäck Leo, 
grundskolelärare årskurs 4-6, 
Alexander Skytte, lärare, och Pernilla 
Wallgren, lärare 
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08   40 
år har det tagit, men nu finns Nationalupplagan av 
August Strindbergs samlade verk slutförd även digitalt. 
Hans författarskap omfattar pjäser, romaner, noveller, 
naturvetenskapliga skrifter, debattinlägg, pamfletter 
med mera, tillsammans drygt 70 band – till detta 
tillkommer drygt 9 000 brev. Fritt och gratis för alla 
finns det nu tillgängligt på litteraturbanken.se. 

08 Expressen och 
Aftonbladet blir 
morgontidningar 
Kvällstidningarna har i årtionden tryckts och 
distribuerats på nätterna, men nu är eran av 
dramatiska deadlines kring nattliga 
nyhetshändelser borta. Expressen och 
Aftonbladet byter distributionssystem och blir 
snarare morgontidningar – men känslan av 
kvällstidning vill de inte släppa.  

I februari stod det klart att Expressen och Aftonbladet 
gemensamt övergår till att distribuera sina tidningar 
inom samma system som morgontidningarna. 
Expressen och Aftonbladet överger därmed nattliga 
pressläggningar för att likt morgontidningarna tryckas 
tidigt på kvällen. Detta innebär att även 
kvällstidningarna numera kommer att finnas 
tillgängliga hos återförsäljare när butikerna öppnar på 
morgonen.  

952



DN har talat med representanter från båda 
kvällstidningarna och ingen av dem vill gå närmare in 
på hur förändringen påverkar tidningarnas ekonomi. 
Michael Fristedt, affärsansvarig för Aftonbladets 
papperstidning, medger dock att det nya systemet 
innebär stora besparingar för koncernen.  

– Lägger man ner ett distributionsnät som åkt 3 000 
mil om dagen så händer det så klart något i kassan. Vi 
har valt att inte gå ut exakta belopp men det blir en -
betydande besparing, vilket gör att vi nu kan investera 
ännu mer i vår journalistik, säger Michael Fristedt.  

De tidigarelagda trycktiderna påverkar den slutliga 
produkten. Nyhetshändelser kvällstid och olika typer 
av idrott, som ofta spelas på kvällarna, hamnar efter 
pressläggning. Den rapporteringen följer man numera 
bäst i mobilen eller digitalt, menar Magnus Alselind, 
redaktionschef på Expressen.  

– Tänker man på en jättestor händelse som 
terrordådet på Utøya, där omfattningen av vad som 
skett stod klart mitt i natten, så känns det lite speciellt 

att vi inte skulle ha fått med det i papperstidningen 
med dagens system. Men Expressen når i dag över fem 
miljoner läsare i mobilen och både snabba nyheter och 
längre analyser går att finna via mobilen och på nätet, 
säger Magnus Alselind.  

Det nya systemet gör det även möjligt för läsare att 
teckna prenumerationer på kvällstidningarna.  

– En positiv sak, förutom att papperstidningsläsarna 
nu kan köpa tidningen redan på morgonen, är att våra 
läsare kan prenumerera på tidningen. Vi har märkt av 
detta behov under en tid, och inte allra minst under 
pandemin. Vi har faktiskt en del läsare som redan nu 
har tecknat en prenumeration och vi hoppas att de 
läsare som redan har en morgontidning unnar sig en 
helgprenumeration. Vi bedömer att fördelarna 
överväger nackdelarna, och vi skulle aldrig göra detta 
om vi inte trodde att vår publik skulle förbli nöjda, 
säger Magnus Alselind.  

Även Michael Fristedt betonar vikten av att nu kunna 
erbjuda prenumeration på Aftonbladet. 
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– Många människor vill ha tidningen i brevlådan, inte 
minst de som kanske är lite äldre och bor en bit från en 
butik. Det känns väldigt bra att vi kan göra den 
förändringen. Och att vi tappar ett par timmars 
nyhetsfönster på kvällarna tror jag inte att våra läsare 
kommer att reagera särskilt över, eftersom vi fortsätter 
att publicera som vanligt på nätet, säger Michael 
Fristedt. 

Trots ändringarna menar både Magnus Alselind och 
Michael Fristedt att de tydliga skillnaderna mellan 
morgon- och kvällstidningar kommer att bestå.  

– Skillnaderna handlar ju mer om hur man presenterar 
nyheter, hur rubrikerna ser ut, vilket bildspråk man 
använder. Allt sådant. Och det förändras inte för att 
man byter distributionssystem, säger Michael Fristedt.  

Mohamed Yussuf 

mohamed.yussuf@dn.se 

08 Kungliga Operan 
stängd efter 
coronautbrott – fler än 
15 personer har testat 
positivt 
Kungliga Operan har stoppat all verksamhet 
efter att drygt 15 medarbetare testat positivt för 
covid-19. Beskedet kommer bara några veckor 
efter att Arbetsmiljöverket, på grund av ett 
tips, inspekterat smittskyddsåtgärderna på 
nationalscenen. 

Under påskhelgen fick personal på Kungliga Operan 
beskedet att den interna verksamheten stoppas under 
minst en veckas tid. Anledningen är att ett större antal 
medarbetare har testat positivt för covid-19.  

Smittoutbrottet har drabbat medarbetare på flera olika 
avdelningar. De inspelningar och repetitioner som har 
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kunnat pågå under pandemin har nu pausats, och 
personal uppmanas att inte besöka byggnaden. 

Beslutet att stänga Operan togs av den särskilda 
styrgrupp som inrättats under pandemin, där bland 
andra vd Birgitta Svendén ingår. Flera möten på 
ledningsnivå har sammankallats med anledning av 
smittoutbrottet. 

– Det stämmer att vi har fler coronapositiva den här 
veckan. Det är drygt 15 fall vi känner till. Det är utspritt 
över flera avdelningar, men inte ett klusterutbrott: det 
handlar i flera fall om personer som inte varit i 
närheten av varandra. Vi stänger ned för att se till att 
det inte sprids ytterligare, säger Birgitta Svendén. 

Enligt henne är det sannolikt att byggnaden förblir 
stängd längre än en vecka, men något formellt beslut i 
frågan har ännu inte fattats. En förlängd stängning 
påverkar bland annat flera planerade inspelningar för 
strömningstjänsten Operan play. 

– Vi har precis haft ledningsgruppsmöte, och under 
morgondagen fatta ett beslut om hur vi går vidare. Jag 
tror att vi förmodligen kommer att pausa ytterligare 
någon vecka till, säger Birgitta Svendén. 

Ingen av de medarbetare som testats positivt för 
covid-19 är i nuläget allvarligt sjuk, uppger Birgitta 
Svendén. 

Tidigare under våren inspekterade Arbetsmiljöverket 
de smittskyddsåtgärder som Operan vidtagit, efter att 
ett tips inkommit till myndigheten. Vilken information 
som fanns med i tipset är inte känt, men inspektionen 
ägde rum över telefon den 17 mars. 

I handlingarna från inspektionen framkommer att 
Operan även vid ett tillfälle under 2020 konstaterade 
smittspridning av covid-19 som kunde kopplas till 
arbetet. Över lag bedömde dock Arbetsmiljöverket att 
arbetet för att motverka smittspridning har varit 
tillräckligt: 
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”Åtgärder har vidtagits och pågår för att minimera risk 
för covid–19”‚ skriver Arbetsmiljöverket när 
myndigheten beslutade att avsluta ärendet, den 1 april. 

Enligt DN:s uppgifter har det internt uttryckts oro för 
att åtgärderna inte har varit tillräckligt strikta. Men 
Birgitta Svendén menar att ledningen har gjort allt i 
dess makt för att förhindra smittoutbrott på 
arbetsplatsen, och att riskanalyser och handlingsplaner 
har fungerat som de ska. 

– Vi hade inte kunnat göra så mycket annorlunda. Nu 
har det hänt och då agerar vi utifrån det. Vi måste 
ytterligare dra ned på den lilla verksamhet vi har kvar. 
Jag tror att man till slut också måste inse att det finns 
något som heter otur, oavsett hur noggrann man är 
med riskbehandlingen. 

Hugo Lindkvist 

hugo.lindkvist@dn.se 

08 Ny tjänst med filmer 
ingen annan vill visa 
Nu kommer strömningstjänsten som visar de 
filmer som andra tjänster varken vill eller kan 
visa. Cultpix satsar på kult- och 
exploitationfilmer från hela världen. 

– Vi startar med 300 filmer och kommer att lägga till 
fem nya varje vecka, berättar Rickard Gramfors, en av 
tjänstens skapare. 

Satsningen fokuserar helt enkelt på sådant som andra 
inte har velat ta i, konstaterar den andre Cultpix-
skaparen, Patrick von Sychowski. 

– Det handlar om de filmer som inte anses fina nog, 
men som har en publik och lever vidare genom vhs, 
midnattsvisningar och liknande. 

– Genremässigt blir det en blandning av skräck, sci fi, 
thrillers, drama, ”mondo”, erotik, gamla tv-serier. Det 
blir filmer från hela världen, vi håller på med 
förhandlingar med en rad olika bolag världen över, till 
exempel amerikanska Troma. Målet är att vara globalt 
på alla sätt, säger Rickard Gramfors.  TT 
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08 Zorns konst 
engagerar än i dag 
Nu har Nationalmuseum öppnat sin stora 
jubileumsutställning ”Zorn – en svensk -
superstjärna”. Magnus Bons saknar nutida 
jämförelser men är tagen av Anders Zorns 
observationsförmåga och tekniska briljans. 

”Zorn – en svensk superstjärna” 
Nationalmuseum, Stockholm. Visas t o m 29/8, 
tidsbokad biljett krävs. 

Det är märkligt hur en del av Anders Zorns målningar 
framstår som samtida, trots att han målade dem för 
mer än hundra år sedan. Ta exempelvis den stora 
akvarellen ”Sommarnöje” från 1886. Den ingår i 
Nationalmuseums stora exposé som just öppnat, med 
ett års fördröjning på grund av pandemi, med 
anledning av att det i fjol var 100 år sedan Anders Zorn 
dog. 

I hans målning väntar en kvinna, Emma Zorn som ofta 
var modell åt maken, på att kliva ner i ekan som en 
man, lotsen Dahlström, är på väg att förtöja. Om vi 
bara ger deras kläder ett modernare snitt finns det 
egentligen inget som säger att den lite kylslagna 
sommarscenen inte kunde utspela sig i dag. Ekan kan 
vara kvar, även om en motorbåt numera skulle vara ett 
vanligare färdmedel i skärgården.  

I Zorns bildutsnitt ligger tonvikten på den mästerligt 
målade vattenytan och med mannens blick riktad mot 
betraktaren blir motivet som ett snapshot taget med 
mobilkamera, om liknelsen ursäktas. Finns det målare 
med Zorns handlag i dag? Internationellt har belgaren 
Michaël Borremans något av samma fuktiga 
färgbehandling och i Sverige finns Lars Lerin och Karin 
Broos, som båda är tekniskt drivna konstnärer. Men 
trots att varken Lerins flödande akvareller eller Broos 
fotografiska realism når den elegans som Zorn 
excellerade i så hade några av deras verk i 
utställningen öppnat för en dialog om likheter och 
skillnader mellan nu och då.  
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Nationalmuseums ”Zorn – en svensk superstjärna” 
väljer tyvärr bort alla former av jämförelser, både med 
nutida och dåtida konkurrenter. Det brukar annars 
vara ett välkommet inslag som ger besökaren lite 
perspektiv i utställningar av detta slag, men nu får 
Zorn breda ut sig i helfigur med drygt 200 verk.  

Museet har valt en traditionell kronologisk hängning, 
varierad genom tematiska nedslag. Koncentrationerna 
av näraliggande verk skapar en intressant rytm i 
utställningen, och ljuset faller ofta på Zorns 
arbetsprocess. 

Speciellt drabbande är väggarna med den ståtliga 
”Natteffekt”, där en prostituerad kvinnas röda 
klänning sveper genom målningen, som visas 
tillsammans med några mindre skisser och strax intill 
”Omnibus” med förstudier. Här stirrar en kvinna trött 
framför sig på bussen, och liksom i ”Impressions des 
Londres” visar Zorn upp en sällsynt 
observationsförmåga både i fråga om det pulserade 
stadslivet och dess begynnande alienation. 

Här finns också ett stort antal av hans uttrycksfulla 
etsningar, med skurar av streck som bygger bilden, och 
de bekanta hembygdsmotiven från Dalarna och andra 
genrebilder från resor i Spanien och England. Samt 
kabinett med häpnadsväckande djurmålningar och en 
vägg med små oemotståndliga havsskisser. Renodlade 
vattenvyer och himmelshorisonter. 

Mer problematiska i dag ter sig Zorns målningar av 
nakna kullor och modeller som han lite nedsättande – 
eller ursäktande – kallade för ”ljusproblem”. De rätt 
oskyldiga poserna är på samma gång sexualiserade och 
”dött kött”, som Inger Fredriksson benämnde dem i en 
kritisk essä från 1984. Hon saknade en psykologisk 
relation mellan konstnär och modell, vilket jag till viss 
del kan känna av även i Zorns porträtt, som 
utställningen visar många av.  

Det var ju genom porträttbeställningar som Zorn 
snabbt skapade sin ryktbarhet som konstnär i Sverige, 
Paris och London, liksom i USA, dit han reste flera 
gånger. Porträttmålningarna uppvisar en samtidig 
närvaro och distans, och har ofta ett officiellt drag som 
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väl följer med uppdragens karaktär. Många porträtt är 
fullt trovärdiga men få förtroliga. Zorn fokuserade 
hellre på yttre attribut och glänser i återgivningen av 
tyger, ljusspel och slingor av cigarettrök. Studera också 
hur han bara genom nyanser av grått och svart skapar 
texturer och bilddjup. Flertalet porträtt är magnetiska 
och de avbildade ringas skickligt in av till synes snabbt 
upplagda penseldrag och färgfläckar. 

Utställningen inleds och avslutas med två stora 
självporträtt. I det första visar han sig i ateljén med 
paletten redo i handen och modellen kurande i 
bakgrunden. Och i det andra, ”Självporträtt i rött”, 
målat bara några år innan han dör och ironiskt 
återgestaltat i ett fotografi av Peter Johansson 
häromåret, är han iklädd finkostym och håller en 
cigarett i handen. Konstnärens symboler behövs inte 
längre.  

Båda dessa målningar utstrålar pondus och 
självförtroende, drivande egenskaper hos Anders Zorn, 
vars fascinerande konstnärskap fortfarande engagerar. 

Läs mer: ”Hundra år sedan Anders Zorns sista 
seglats” av Per Svensson på dn.se/kultur. 

Magnus Bons 

08 Nytt från 
Nordsjöforskningen 
Visst sjöng Ivar Ericson in ”Nordsjön” före Harry 
Brandelius (NoN 7/4). Ericsons inspelning gjordes i 
maj 1936, Brandelius i oktober 1944. Harry Brandelius 
sjöng å andra sidan in ”Flottarkärlek” drygt tre år före 
Snoddas. 

Ännu tidigare med ”Nordsjön” var Teddy Leif som 
sjöng in visan i december 1935. Dessutom finns en 
skiva där John Wilhelm Hagberg sjunger en text med 
reklam för Konsum till samma melodi som ”Nordsjön”. 
Den heter ”Sommarsegling” och gjordes redan i januari 
1931. 

Per Ahlin, skivsamlare 
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09 Vad vet nye chefen 
om Bulletin? 
Så fick Bulletin ny chefredaktör, från självaste New 
York Times. Frågan är om Andrew Rosenthal förstår 
vilken sorts publikation han ska styra. 

I en intervju med Vanity Fair tycks Rosenthal tro att 
Bulletin främst är kontroversiell för dess kritik av 
Sveriges pandemihantering, en linje som inte är den 
man först tänker på när namnet kommer upp. Snarare 
handlar det ju om frenetisk kritik mot 
migrationspolitiken, att personalen sjukskrivits och 
sagt upp sig i vrede, att tidningen påkommits med 
plagiat samt att ägaren ”skriker osammanhängande” 
på mötena. 

Rosenthal beskriver Bulletin som ett företag startat av 
invandrare, och det är ju delvis sant. Men 
huvudprofilen är en invandrare, Tino Sanandaji, som 
framför allt är känd för sin långvariga strid mot den 
svenska migrationspolitiken. 

”Om jag hade bott (i Sverige) hade jag kämpat för 
invandrares rättigheter”, säger Rosenthal i DN Kulturs 
intervju, och då är just Bulletin en intressant plattform. 

Samtidigt som Rosenthal – med sin rigorösa syn på att 
göra åtskillnad mellan nyheter och åsikter – värvas får 
Bulletin en ny nyhetschef. Pelle Zachrisson kommer 
från den invandringskritiska och hyperpolitiska sajten 
Nyheter idag. Spännande Zoommöten väntar, i 
synnerhet som Bulletin tidigare kritiserats just för att 
driva opinion på nyhetsplats. 

Enligt Expressen har chefsrekryterarna pitchat 
Bulletin som sajten som ”inom en månad erkändes 
som en av de mest framgångsrika 
tidningslanseringarna i modern svensk historia”. Det 
var tur att de inte mätte efter tre månader, när 
medarbetarna strömhoppade av och 
plagiatanklagelserna ven. 

Ny chefredaktör. Ny nyhetschef. Ny vd. Ny ansvarig 
utgivare. Snart ny kulturchef. Nya journalister. Snart 
har Bulletin bytt ut allt som inte är fastskruvat – utom 
Tino Sanandaji. Det är annars ett byte som skulle 
kunna göra verklig skillnad. 

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se 
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09 Nej till omstridd 
Muminpark 
Förvaltningsrätten säger nej till de omstridda planerna 
på att bygga en Muminpark på Skutberget i Karlstad. 

I december 2019 sade kommunfullmäktige ja till ett 
avtal mellan kommunen och ett finländskt företag om 
att bygga en temapark. 

Men många var kritiska till planerna och fullmäktiges 
beslut togs efter en flera timmar lång debatt. Beslutet 
överklagades och nu har förvaltningsrätten kommit 
med sitt utslag. 

TT 

09 Elefantkalven i 
Borås har dött 
En av de två nyfödda elefanterna på Borås djurpark 
har avlidit, rapporterar P4 Sjuhärad. Bebislyckan var 
först stor över två afrikanska elefantkalvar inom 
mindre än två veckor. Honkalven föddes den 26 mars, 
men när nästa elefantkalv föddes i måndags valde 
flocken att lägga allt fokus på den i stället. Honkalven 
blev i allt sämre skick och intensivvårdades dygnet 
runt med syrgas, dropp, värme, och medicinska 
behandlingar. 

”Trots tre dygn av intensivvård med veterinär och 
djurvårdare som vakade vid hennes sida dag som natt, 
lämnade den lilla kalven oss i dag”, skriver djurparken 
på Instagram. 

TT 
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09 Jönköping ger upp 
strid om brev 
Jönköpings kommun kommer inte att 
överklaga beslutet att Magnus Ladulås 
privilegiebrev från 1284 ska flyttas över till 
Landsarkivet i Vadstena. 

– Vi har drivit det här så långt som man kan göra, 
säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie 
Nilsson till P4 Jönköping. 

Jönköpings kommun har kämpat för att behålla brevet 
med argumentet att det är historiskt betydelsefullt, och 
att kommunen har klarat av att vårda brevet under så 
lång tid. 

Men efter ett beslut i Stockholms tingsrätt i mars ska 
brevet återlämnas till staten. Även ett grevligt 
privilegiebrev från 1652 och ett kungligt privilegiebrev 
från 1693 ska återlämnas. Kommunens jurister har 

gjort bedömningen att rättsläget är sådant att det inte 
är lönt att driva frågan vidare. 

– Lite sorgset får man ändå säga att det är, säger Ann-
Marie Nilsson. 

I stället kommer nu kopior på breven att finnas att 
beskåda i Jönköping. 

TT 
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09 Pandemin har fått 
oss att rannsaka vårt 
lärosäte 
Den digitala undervisningen har gett goda 
studieresultat. Men det gångna året har även 
gjort tydligt att universitet och högskolor 
måste utformas som platser vi längtar efter att 
uppleva fysiskt, skriver Lars Strannegård, 
rektor på Handelshögskolan. 

Under några dramatiska dagar i mars 2020 våndades 
mina kollegor och jag inför beslutet att stänga 
Handelshögskolan för fysisk undervisning. 
Coronapandemin hade slagit till och osäkerheten var 
stor. Vi fattade beslutet eftersom vi fann det säkrast att 
låta studenterna stanna hemma. Jag gjorde mig beredd 
på en storm av kritik men den uteblev och bara några 
dagar senare kom beskedet från 
Folkhälsomyndigheten att all högre utbildning skulle 

skötas utan att studenterna behövde delta i fysisk 
form. 

För bara fem år sedan skulle undervisning utan fysisk 
närvaro ha krävt en snart sagt omöjlig omställning, 
men i dag finns teknik väl utvecklad för ändamålet och 
förhållandevis snabbt kunde vi komma igång med 
undervisningen. Snart hördes positiva tongångar om 
hur smidigt det faktiskt gick. Studenterna var 
förvånansvärt nöjda och kollegiet uppskattade att alla 
möten nu kunde ske via en uppkopplad dator från 
hemmet. Våra öppna föreläsningar och seminarier 
flyttades ut i den digitala världen och antalet 
anmälningar kunde tiodubblas. Vi började undra om 
detta skulle bli ”det nya normala”, ett av 2020 års 
modeuttryck. 

Vi hörde röster om att vi skulle kunna gå över till en 
helt digitaliserad modell med väsentligt större 
studentantal när de fysiska begränsningarna 
eliminerades. Det låg en frestelse i tanken att 
stordriftsfördelar kunde utnyttjas. Om tusentals 
studenter skulle gå våra kurser kunde kostnaden per 
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student minska. Frågan var om det var en rimlig väg 
att gå. 

Denna period fick oss att rannsaka själva idén om 
högre samhällsvetenskaplig utbildning. Är det något 
som går förlorat när det fysiska mötet uteblir? Ja, den 
känslan infann sig, men det var inte alldeles lätt att 
artikulera vari denna förlust bestod. Ett svar står att 
finna i historien. I samband med boktryckarkonstens 
genomslag höjdes oroade röster om att hela idén med 
universitet riskerade att dö. ”Föreläsare” – alltså lärare 
– som läste upp sina manuskript inför en församling 
studerande befarades förlora sin relevans när alla 
kunde ta del av manuskriptet i en tryckt bok. Då gick 
det ju att läsa själv i stället för att någon läste upp 
texten från en pulpet, precis som biograferna 
förmodades försvinna när videobandspelarna dök upp 
i alla hem.  

Wilhelm von Humboldt, grundaren av det moderna 
forskningsuniversitetet och vars paroll var ”Bildung für 
alle”, skulle förmodligen inte oroat sig för att 
universitet som institution skulle utmanas i och med 

digitaliseringen. Humboldt tänkte sig det moderna 
universitetet inte främst som en föreläsningens plats, 
utan som en diskussionens och seminariets. Stoffet 
kunde läsas i böcker, men samtalen om innehållet i 
böckerna skulle ske i seminariet. Tanken ska alltså ses 
mot bakgrund av att innehållet, det vill säga 
information och fakta, fanns spritt och åtkomligt till 
rimliga priser. Den digitala tekniken kan betraktas som 
vår tids version av boktryckarkonstens 
informationstekniska revolution. Den 
informationsspridning som vi ser i dag, med snart sagt 
all världens fakta och information i våra skärmar, leder 
oss återigen till frågan om hur ett universitet behåller 
och kultiverar sin själ och identitet. 

De positiva kursutvärderingarna till trots började 
studenterna en bit in i pandemin rapportera om en 
ökande mental ohälsa. Missnöjet grodde, frustrationer 
djupnade. De uttryckte en stark längtan efter fysiska 
möten och beskrev en gryende håglöshet och 
minskande självförtroende. Samtidigt visade utvärde-
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ringarna på goda studieresultat. Undervisningen 
fungerade, men lärandet blev endimensionellt. 

Det uppstod ett behov av att tydliggöra och artikulera 
vad en högre utbildning ger. Vad accentueras och vad 
förloras utan det fysiska mötet? När utbildningarna 
från vårt lärosäte lades på analysdivanen 
utkristalliserades fem ”S”. Utbildning ger stoff – det 
vill säga vetenskapligt baserad kunskap, innehåll och 
fakta. Den ger sammanhang, socialitet och 
samhörighet. 

Per Svenssons fina betraktelse ”Pandemin riskerar att 
förvandla ungdomsåren till en stor minneslucka ”(DN 
1/4) pekar på Heinz Budes utsaga om att skolan kanske 
främst är till för att lära sig leva med och i sociala 
relationer. Detta kan också sägas om en 
universitetsutbildning. Universitetet, som 
kunskapskälla, lärosäte och plats, blir en del av 
studenternas liv och identitet. Det femte s:et – 
självförtroende – handlar om att våga tala inför andra, 
att känna att ens röst betyder något, att man är värd att 
lyssnas på och att man kan och får ta plats i sociala 

sammanhang. Sammantaget bildar dessa komponenter 
själva målet med högre utbildning: självförverkligande 
och frigörelse. 

Mycket av stoffet går att överföra med hjälp av digitala 
hjälpmedel. Intressanta och viktiga föreläsningar finns 
i mängder på internet, och det går fint att lyssna på en 
ljudbok medan man sitter hemma och skriver. Den nya 
tekniken fungerar utmärkt som 
informationsöverförare.  

Sammanhangsskapandet, kontextualiseringen av 
stoffet låter sig i någon mån göras på distans, men här 
ökar svårighetsgraden. I dag används uttrycket ”flip 
the classroom” flitigt inom högskolepedagogiken. Det 
är en idé helt i linje med Humboldts tanke att 
klassrummet bör användas mindre för föreläsningar 
och envägskommunikation, och mer för interaktion. 
Det omvända klassrummet innebär att studenter tar 
del av föreläsningar och stoff under icke-schemalagd 
tid, medan klassrumstiden används till diskussioner 
och interaktion med läraren. Det går att läsa, lyssna 
och se på en föreläsare hemma, för att sedan gå till 
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klassrummet och kontextualisera och fördjupa det stoff 
man tagit in.  

När det gäller skapandet av samhörighet blir styrkan i 
det fysiska mötet extra tydlig. Samhörighet förstärks 
med hjälp av aktivering av så många som möjligt av de 
fem sinnena. När det gäller kontakter i meningen 
riktiga vänner, personer man kan rekommendera till 
andra och som man tycker om att vara med så är den 
digitala världen möjligen en ingång, men inte en 
hållbar lösning i längden. Utan fysiska möten blir även 
självförtroende och tillit svåra att bygga upp. I en 
lärandesituation är det sådant som förmedlas vid sidan 
av kursinnehållet. Den självtillit som en bra utbildning 
kan ge är kanske den viktigaste komponenten, om 
syftet med utbildningen som helhet är att ge individen 
ökad frihet i livet.  

För den högre utbildningen blir konsekvensen att vi 
nogsamt måste tänka över hur vi bäst förmedlar och 
ökar inslagen av stoff, sammanhang, socialitet, 
samhörighet och självförtroende i våra 
utbildningsprogram. Om vi inte lyckas förmedla 

samhörighet, äkta social interaktion och tilltro till den 
egna kapaciteten kommer vi få se studenternas 
mentala ohälsa öka i omfattning. Frågan är hur vi bäst 
använder de digitala hjälpmedel som står till buds för 
att höja kvaliteten i utbildningarna, med avseende på 
de fem s:en. Och följaktligen: hur bygger vi en fysisk 
miljö som stärker utbildningen enligt dessa fem s? Det 
blir helt uppenbart att vi måste arbeta än hårdare för 
att utveckla den fysiska platsen. Den måste vara 
funktionell, estetisk, ergonomisk och trivsam. Platsen 
måste erfaras, den måste kännas. 

Den digitala undervisning som äger rum under det 
pandemiska tillståndet visar att det är möjligt att 
bedriva kvalificerad, kognitivt inriktad, utbildning utan 
fysiska möten. Men den har också satt strålkastarljuset 
på vad som går förlorat när det sinnliga blir 
rudimentärt. Läsningar av tonlägen, skämt och 
kroppsspråk – sådant som kallas för metalärande – 
förkrymps. Kroppens rörelser och förnimmelser som 
skapar en närvaro, det vackra släpljuset en 
eftermiddag i september, skrapljuden från stolarna i 
klassrummen, den dröjande blicken på en medstudent 
på andra raden, smaken av universitetskaféets kaffe 
eller lukten från gårdagens tentafest. Alla sådana 
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sensoriska intryck utgör också delar av den 
sammantagna undervisningen, av allt som ger en ung 
människa insikter.  

En välfungerande utbildningsinstitution måste utgå 
från att vi rör oss mellan både förnuft och känsla, det 
vetenskapligt akademiska och det estetiska och 
känslomässiga. Därför krävs överväganden om hur vi 
skapar ännu fler och bättre förutsättningar för denna 
rörelse. Hur används de digitala verktygen bäst för att 
öka kunskapsintensiteten och för att få så mycket som 
möjligt av de fem s:en? Hur utformar vi fysiska platser 
som gör detsamma?  

Det är nog uppenbart för oss alla att vi kommer att 
träffas i den fysiska världen även i framtiden. Vi 
kommer också att fortsätta att interagera via skärm. Vi 
kommer att behöva utforma våra digitala såväl som 
fysiska lärmiljöer mer ändamålsenligt och baserat på 
hur vi lär oss och hur undervisningen ser ut. Och våra 
lärosäten måste utformas som platser vi längtar efter 
att få uppleva fysiskt.  

Lars Strannegård 

09 Musikers arbete är 
inget ”hittepå-projekt” 
Sällan har väl en ledarskribent för en av Sveriges 
största dagstidningar trampat så fullständigt och 
bildligt i klaveret som Susanne Nyström i artikeln 
”Grönsaksodlingen är bästa skolan in i arbetslivet” 
publicerad den 5 april i Dagens Nyheter. 

Att med slarvig och till synes okunnig argumentation 
nedvärdera en hel yrkeskår av flitiga, disciplinerade 
och stolta musiker genom att beskriva deras arbete 
som ”hobbyliknande hittepå-projekt” är 
uppseendeväckande och osedvanligt klumpigt. 

En av de branscher som har drabbats allra hårdast 
under pandemin är musiklivet. Att då, som Nyström, 
hävda att det skulle vara en felprioritering att erbjuda 
unga entusiastiska aspirerande framtida musiker 
sommarjobb kunde inte vara mer felaktigt. Tvärtom är 
den typen av feriejobb en investering för framtiden. En 
satsning som stärker det myllrande och inspirerande 
samhälle som behövs i en postpandemisk värld. 
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Jordbruket står också inför stora utmaningar, och en 
större förståelse för hur maten hamnar på våra bord är 
nödvändig. Vi motsätter oss att ställa branscherna mot 
varandra. I den kris vi befinner oss är det de 
verksamheter som är upplevelsebaserade som har lidit 
störst förluster. Kulturlivet håller på att dräneras på 
kompetens, och om vi som samhälle inte gör allt vi kan 
för att stötta våra nuvarande och framtida 
kulturarbetare så går vi en grå, tyst och farlig framtid 
till mötes. 

Om Susanne Nyström tror att musiker blir till utan flit 
och disciplin så är hon vilken dag som helst 
välkommen att höra av sig till oss och våra medlemmar 
för att få motsatsen bevisad. Och att välja just 
trumpeten som syndabock i denna ledare blir rent ut 
sagt osmakligt med tanke på den kris som blåsmusiken 
befinner sig i när det gäller återväxten av blåsare för 
framtiden. 

Robin Cochrane 

Ordförande i tankesmedjan Unga tankar om musik 

Max Låke 

Verksamhetsledare i tankesmedjan Unga tankar om 
musik 

09 Ingegärd 
Waaranperä: SVT, 
inrätta snabbt en 
kunnig 
teaterredaktion 
Jag är också djupt oroad över teaterns situation under 
coronan. Men mina tankar går inte främst till den 
gamla tv-teatern utan till den teater som finns nu, och 
som vi måste se till att den fortsätter finnas.  

För: Är det verkligen en nystart av en enda central tv-
teater vi behöver nu när teatrar i hela landet kämpar 
för sin överlevnad? Skulle det hjälpa dem i deras 
historiskt svåra läge – eller skulle det rentav kunna 
stjälpa dem? De som slåss så för att leva vidare på sin 
egen plats. Skapar miniföreställningar, hittar på 
teatersamtal, streamar föreställningar som blivit klara 
men inte kan gå till premiär – för en publik som bara 
förhoppningsvis och kanske letar upp dem på nätet.  
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Allt detta är saker som kräver mängder av energi och 
entusiasm, inte bara från teaterns sida, utan också från 
publikens. Varför inte börja med att omedelbart ta vara 
på den kraften? 

Det är dukat bord för ett public service-initiativ. En 
storslagen men inte så svår och sannolikt inte så dyr 
samordningsaktion från SVT:s sida: inrätta snabbt en 
vass och kunnig teaterredaktion som dammsuger 
landet på streamad teater. Stort som smått, klassiskt 
och omstörtande, brokigt och svart. 

Låt redaktionen presentera och diskutera 
Teatersverige. Lyfta fram skådespelarprestationer, nya 
regissörer, nya dramatiker. Bli ett strålande nav för all 
svensk teater, och inte bara den som produceras i 
Stockholm. 

Så många nya begåvningar som skulle upptäckas, så 
många helt okända poliser som kunde rekryteras till 
nya tv-serier! Ingen har ännu ens försökt utforska hur 
bra tv-mediet kan bli på att belysa teaterns alla 
konstnärer och deras förmågor. 

Nu kan det göras, det har faktiskt redan gjorts i liten 
skala. Titta på SVT Play och Öppet arkiv. Där är början 
till en infrastruktur. Öppet arkiv betalar licensavgift till 
Teaterförbundet för rätten att tillgängliggöra allt som 
finns hos dem. Därför har man via SVT Play, som det 
ju numera regelbundet puffas för i ordinarie program-
annonsering, kunnat se Dramatens ”Peer Gynt”, verk 
av Mats Ek och Alexander Ekman, ”Hjälp sökes” från 
Orionteatern. Vi har fått resa med Peter Mattei i 
”Winterreise”. Titta också på vad teatrarna själva 
streamar. Skickligt inspelade föreställningar som 
Galeasens ”Är det krig än?” visar att 
strömningskonsten sen länge har passerat det enkla 
avfilmandet. Dra nytta av det! 

Den gamla tv-teatern var ofta underbar och helt unik i 
sin tid, men den kan knappast fungera som mönster 
för en tv-satsning i dag. Bygg i stället snabbt vidare på 
det som är. SVT:s kulturredaktion har en hedervärd 
teaterbevakning med kunnigt folk. Med en fast plats i 
tablån, en vass redaktion och egna, särskilda pengar 
skulle den kunna lyfta fram föreställningar, ensembler 
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och skådespelare som aldrig har gjorts synliga för tv-
publiken. Teatrarna skulle få pengar, publicitet och 
lyftkraft. Vi skulle få en ny tv-teater lika stark som den 
gamla, men i samklang med dagens medielandskap 
och teknik. Framför allt, vi skulle bidra till att hålla 
teaterhusen och de fria grupperna levande så att de 
står beredda när vi i publiken återgår till ett nästan-
normalt liv. 

Ingegärd Waaranperä 

09 Grupp kräver att 
”Paradiset” flyttas 
Niki de Saint Phalles och Jean Tinguelys 
världsberömda konstverk ”Paradiset” flyttades 
1986 från Skeppholmsbron, där det då hade 
stått i femton år. Nu växer kraven på att 
skulpturerna återförs till sin ursprungliga 
plats.    

Daniel Birnbaum, Moderna museets tidigare chef, i 
dag chef och curator för Acute art i London, har en 
lång relation till Niki de Saint Phalles och Jean 
Tinguelys verk.  

Han beskriver det som en dålig kompromiss när 
skulpturgruppen i sexton delar flyttades 1986 från 
Skeppsholmsbron till Svensksundsvägen, nedanför 
Moderna museet. Till följd av det rådande motståndet 
”lade man sig platt för de här reaktionära påhoppen”, 
säger han. Sedan dess har verken varit mer i 
skymundan.  
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– I dag är Niki de Saint Phalle en ofattbart stor ikon för 
en era och kanske den enda kvinnliga konstnären som 
tog plats på det sättet på sin tid. Om man tänker på all 
den konst som finns i det offentliga rummet, även på 
Skeppsholmen, är hon nästan den enda kvinnan som 
tagit för sig på det sättet. 

Han kände tidigare inte till skälen varför ”Paradiset” 
flyttades.  

– När jag förstod det så tänkte jag att det var ett väldigt 
olyckligt resultat. Människor argumenterade på den 
tiden på ett sätt som ingen skulle argumentera i dag. 
Man var fientligt inställd till den här konsten med 
argument som i dag ter sig fullständigt obegripliga och 
reaktionärt konstfientliga, säger han. 

Birnbaum säger att de färgstarka verken är ”absolut 
världsberömda”. Han gissar att det ekonomiska värdet 
av skulpturgruppen i dag motsvarar vad det kostade att 
bygga Moderna museet.  

Ett argument för att flytta tillbaka ”Paradiset” vore ett 
sätt att också skydda verken: museets konservatorer 
har påtalat att konstverken i glasfiberarmerad plats 
och järn inte bör stå under nedfallande löv och annan 
grönska. 

Daniel Birnbaum poängterar att ”Paradiset” också har 
ett särskilt signalvärde. Skulle det flyttas tillbaka så 
skulle skulpturerna markera den moderna konstens 
närvaro i Stockholm, menar han: 

– Skeppsholmsbron är en koppling mellan gammalt 
och nytt – Nationalmuseum kontra all den nya konst 
som visas på Moderna museet jämte Arkitekturmuseet 
och Kungliga konsthögskolan. Varje storstad i världen 
skulle vara stolt över att få placera de här verken på sin 
mest exponerade plats, understryker han.  

Författaren, journalisten och kommunikatören Claes 
Britton har engagerat sig starkt för att få ”Paradiset” 
återbördat. En namninsamling – ”Flytta hem 
Paradiset” – på Facebook har tagit fart och nu samlat 
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över 480 underskrifter, däribland från en rad 
kulturprofiler och konstexperter. 

Varför borde verken flyttas tillbaka? 

– ”Paradiset” är världsberömt, enormt värdefullt och 
har varit en symbol för både Stockholm och inte minst 
den kvinnliga konsten – Niki de Saint Phalle var ju den 
första kvinnliga konstnären som blev en superstjärna, 
svarar han. 

– Men där det står nu känner många yngre inte till att 
det ens finns. Man måste söka upp skulpturgruppen 
för att se den. När kulturborgarrådet i Stockholm inte 
känner till det här verket så är ju något fel...  

Vad anser du borde göras härnäst? 

– Moderna museet måste ta ett initiativ för att flytta 
”Paradiset” och sätta i gång den processen. 
Konservatorerna anser ju att verket i dag far illa där 
det står skuggigt under träden och möglar, säger 
Britton. 

– Det här är pinsamt för Stockholm. 

Moderna museets chef Gitte Ørskou vill se nya 
konstsatsningar på Skeppsholmen, men om det just är 
”Paradiset” som ska flytta vill hon undersöka och göra 
en analys av vad som fungerar bäst, säger hon till DN. 

– Jag vill att Skeppsholmen ska vara en 
konstdestination och att man ska göra ön mycket mer 
tillgänglig för publiken, och med fler aktiviteter. Jag 
ser gärna att det blir mer konst på ön. 

– Det kanske kan finnas möjligheter att flytta 
”Paradiset”, jag är inte negativ till det, men jag vill se 
om det finns andra möjligheter. Vi skulle också kunna 
bjuda in en yngre konstnär som kan få göra ett nytt 
stort konstverk vid Skeppsholmsbron, säger Ørskou. 

Moderna museet har tillsammans med Arkdes, 
Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, 
initierat en utredning kring Skeppsholmens framtid i 
dialog med Statens fastighetsverk.  
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– Paradoxen är ju att Skeppsholmen ligger mitt i stan, 
men för många känns den som en ö som måste göras 
mer attraktiv både med konst och utomhusmiljön. 

Georg Cederskog 

georg.cederskog@dn.se 

09 Dick mobbades för 
sin läslust 
Hans favoritepok är senmedeltiden, han har 
klisterminne och han skriver konstant. Men 
det var inte självklart att arbetargrabben Dick 
Harrison skulle bli historiker. 

Under det senaste årets pandemi har inte mycket varit 
som vanligt på Lunds universitet. För historieprofessor 
Dick Harrison har det inneburit att allt arbete sker från 
hemmet. Det gäller även undervisningen. 

– Det har jag löst genom att filma alla föreläsningar 
från ett litet rum med dålig ventilation. Det är inte kul. 
Men det har blivit desto mer tid till att renovera 
grovkök och skriva böcker. 

Du är alltså händig? 

– Nej, nej, inte ett dugg, säger han och skrattar. Men vi 
ser ju grejer som behöver göras och för det anlitar vi 
hantverkare. 
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Däremot är han en fena på att skriva. Hittills har det 
blivit ett hundratal titlar. Och strömmen fortsätter. 
Bara i år har han gett ut elva slimmade böcker om olika 
historiska händelser eller personer, och fler är på gång. 
Dessutom han krönikör i Svenska Dagbladet och svarar 
varje vecka på en historisk fråga i Vetenskapsradion i 
Sveriges Radio. 

Flera gånger har han fått pris för sina bedrifter. År 
2000 tilldelades han Augustpriset i fackboksklassen 
för sin bok ”Stora döden” om digerdödens härjningar 
på 1300-talet. Året efter fick han Hertig Karls pris – 
numera Stora historiepriset – och 2010 
Monteliusmedaljen. Två gånger har han vunnit SVT:s 
”På spåret” och fått sin förmåga att minnas saker 
beskrivet som att han har ”klisterminne”. 

– Det var länge sedan folk ville spela frågespel som 
Trivial pursuit med mig. 

I grunden är han medeltidsforskare med särskilt 
intresse för senmedeltiden, men drar sig inte för att ge 
sig in i andra epoker och genrer. Bland annat har han 

skrivit en biografi över den före detta statsministern 
Tage Erlander. Och förra året släppte han sin andra 
deckare, ”Herrens år 1398”. 

– Jag kan vara kusligt effektiv när jag väl får möjlighet 
att skriva. Vad än man kan säga om den här pandemin 
så har den i alla fall inte resulterat i ett intellektuellt 
förfall – i alla fall inte här hemma. 

Apropå pandemin, när är den över? 

– Först i höst, men hade det varit för 30 år sedan hade 
vi varit av med corona snabbare. Då hade man låtit 
människor stå i kö i en idrottshall och så hade de fått 
sin spruta. Det nya nu är att vi har blivit väldigt 
skeptiska till allt runt omkring, och vi jämställer ofta 
åsikter med fakta. Det dröjer inte länge förrän det 
uppstår fejknews och konspirationsteorier. Och detta 
dör folk av. Det tycker jag inte alls om. 

Samtidigt är det ett tveeggat svärd, menar han: 

– Internetrevolutionen utgör en rejält tuff nöt för varje 
diktator att knäcka – det är positivt och helt nytt. 

975



Historiskt har folk inte haft något att säga till om alls, 
utan har haft fullt upp med att överleva. 

Förr var det bara någon promille som kunde vara med 
och styra riket och sprida sina idéer. I dag är det 
annorlunda. 

– Nu gör till och med tonåringar det. Det ska bli väldigt 
spännande att se hur vi i framtiden kommer att se 
tillbaka på den här utvecklingen. 

Intresset för historia väcktes när Dick Harrison bara 
var fem sex år och lärde sig läsa i sin mammas 
”Sveriges historia för folkskolan” av Carl Grimberg. Ju 
äldre han blev desto mer entusiastisk blev han, vilket 
motarbetades både hemma och i skolan. 

– Hemma fanns en föreställning om att den som läste 
mycket blev förläst, alltså lite dum. Under vissa 
perioder fick jag inte läsa annat än läxor för mina 
föräldrar. Och att studera till något som man inte 
kunde bli något av sågs som slöseri med tid eller rentav 
farligt. 

I skolan i Staffanstorp betraktades han som en tönt på 
grund av sitt bokintresse, vilket var skäl nog för att bli 
mobbad. 

– Det var värst på högstadiet och vi snackar fysisk 
mobbning. Jag fick huvudet bankat i bordtennisbordet, 
jag blev neddragen på golvet och sparkad. Det var en 
förfärlig miljö. Men det slutade samma dag som jag 
började gymnasiet och tog bussen till Lund. Sedan jag 
var 21 år har jag försörjt mig som historiker. 

Vad tror du att det har gjort med dig? 

– Om något har det gjort mig mer självmedveten och 
kompromissovillig, även inför mig själv. Även om jag 
tycker att något är jobbigt så gör jag det i alla fall. 
Samtidigt ska det mycket till för att någon ska kunna 
tvinga på mig jobb som jag inte vill ha, säger Dick 
Harrison och fortsätter: 

– Jag vet inte om det kallas starkt psyke eller en stark 
ovilja att kapitulera, men den där fajterinstinkten kan 
säkert länkas tillbaka till uppväxten. Och jag är ingen 
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lat människa, det kan inte ens mina värsta belackare 
påstå. 

Lena Wreede TT 

Dick Harrison 

Gratuleras till: Fyller 55 år den 10 april. 

Gör: Professor i historia i Lund och författare. 

Bor: I Åkarp några kilometer söder om Lund. 

Familj: Hustrun Katarina Harrison Lindbergh och 
dottern Nala, 8 år. 

Om att fylla 55: ”Det känns som att det går väldigt fort 
och att livet rusar förbi. Annars känner jag ingen 
skillnad på att fylla 45 och 55.” 

Så firar jag: ”Det har jag överlåtit till min fru och dotter 
som får överraska mig. Men först besöker jag min 
mamma som har blivit vaccinerad.” 

Bästa middagen: ”Min fru är författare men hade lika 
gärna kunnat vara chefskock på en finkrog. Allt hon 
lagar blir väldigt gott.” 

Läser: ”Flickornas tystnad” av Pat Barker. ”Det är en 
återberättelse av Trojanska kriget ur Akilles slavinnas 
perspektiv där hjältarna beter sig som svin. Den är 
omtumlande och intressant.” 

Det var värst på högstadiet 
och vi snackar fysisk 
mobbning. 
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09 Hur jag nästan 
förstörde en Zorn 
Nationalmuseum har öppnat en stor utställning med 
Anders Zorn. 

Zorn har aldrig räknats som riktigt cool bland unga 
målargenier. Själv anser jag att det finns en del att lära 
av honom och den generationens konstnärer. För 
många år sedan tillbringade jag några timmar i veckan 
på Nationalmuseum med att kopiera de gamla 
mästarna, bland annat Zorn. 

Så småningom fick jag en egen liten ateljé på museet, 
med stora fönster mot Skeppsbron. Vaktmästarna bar 
upp de tavlor från förrådet som jag ville kopiera. Ett av 
dessa verk var ett porträtt målat av Zorn som 
föreställde en viss direktör Frans Heiss. 

Jag stod med paletten i ena handen och några penslar i 
den andra. På paletten fanns, förutom Zorns klassiska 
färger svart, vitt, rött och ockra, även en liten 

mässingskopp med terpentin blandad med 
målarmedium. 

Under en lång stund hade jag stått och målat 
koncentrerat, med tyngdpunkten på högra benet. När 
jag skulle byta ställning hade vänstra foten somnat. Jag 
ramlade handlöst med färgpaletten rakt in i 
originalmålningen. Många tankar for genom huvudet 
där jag låg på golvet. Färger, terpentin – allt i en enda 
kladd över direktör Heiss. 

Men jag hade tur. Det enda som hänt var att terpentin 
och målarmedium hade runnit utmed målningen. Jag 
torkade av duken så gott det gick, och ingen har så vitt 
jag vet upptäckt fadäsen. 

Står man vid sidan i ljusblänket mot duken kan man 
fortfarande se en liten rännil av det som fanns i min 
palettkopp. Kopian hänger i mitt arbetsrum och jag 
hoppas att direktör Heiss och Nationalmuseum nu 
efter mitt avslöjande anser min malör preskriberad. 

Anders Post 
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09 Säverman: En epok 
har gått i graven 
Och det har skett helt obemärkt. 

Efter skolan I tonåren stod jag ibland bakom disken i 
min mormors cigarraffär och såg sensationslystna 
kunder samlas och invänta tidningsbilen med 
tidningspojken som rusade in och kastade bunten med 
rykande färska nyheter på disken. 

Aftonbladet och Expressen! 

Vilken känsla, vilket evenemang, dagens höjdpunkt för 
många. Den ena tidningen hade ett mord, den andra en 
skandal. Och serier från topp till tå på näst sista sidan. 

Men i förrgår var nattjobbet som skapade 
kvällstidningarna oåterkalleligen slut. 

Då upphörde Aftonbladet som kvällstidning. 
Expressen gjorde det redan i förra veckan. 

Redaktörer och journalister, liksom nyhetsflödet, 
verkar fortfarande dygnet runt. Men redigerarna har 
blivit niotillfemmare. 

Alltså måste tidningarna av papper tryckas dagen 
innan utgivningsdagen och samordnas med 
distributionen av de makliga morgontidningarna. 

Nu har ju kvällstidningsepoken vinglat på gravens rand 
rätt länge. 

Själva begreppet kvällstidning miste sin mening när 
den började komma på morgonen med löpsedlar som 
med tiden helt riktat in sig på köttberget Orvar med 
tips om hur du blir av med gikten, artrosen, 
prostatabesvären, Alzheimern och allehanda 
pensionssvindlare; läsning som inte precis lockar unga 
till lösnummerköp. 

Allt oftare gapar tavlorna för dåtidens löpsedlar tomma 
på fasaden vid tobaksaffären, som bara i någon liten 
mån längre gör skäl för sitt namn. 
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Det var i kvällstidningarna jag lärde mig läsa. Och 
många med mig. Världen därutanför, bilderna, svepen, 
notiser från när och fjärran. Det stod en kärvt 
romantisk vurm blandad med skepsis kring deras 
frontala närvaro. 

Att det kunde vara svårt att välja mellan dem lever kvar 
i Gösta Ekmans velige tidningsköpare i sketchen från 
Hasseåtagerevyn. 

Han skulle haft ännu svårare nu i veckan inför den ena 
tidningens lockrop ”Så gick det sen i Husdrömmar” 
och den andras ”Så gick det sen för paren i 
Husdrömmar”. 

Tidningen med sting – om sanningen ska fram. 
Ingenting är för evigt. Men det var kul så länge det 
varade. 

Ove Säverman 

Den ena tidningen hade ett 
mord, den andra en 
skandal. 
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10 Sorg efter 
elefantkalven: ”Berör 
på djupet” 
Det var en kamp mot klockan i tre dygn. Men 
till slut orkade elefantkalven inte mer. 

Dramat på Borås djurpark har väckt stort 
engagemang. 

– Det är den fina delen av det, att så många 
hört av sig, säger Therese Hård, djurparkens 
zoologiska chef. 

Lagom till påsk meddelade Borås djurpark att det var 
dubbla elefantfödslar på gång, sedan två av parkens 
honor varit dräktiga i närmare två år. 

Men glädjen över den förstfödda kalven, född den 26 
mars, blev kortvarig. När kalv nummer två föddes i 
måndags tog elefantflocken avstånd från den lilla 
honkalven. 

Therese Hård och hennes medarbetare i djurparken 
tog in kalven för behandling, men dess liv inte att 
rädda. 

”Trots tre dygn av intensivvård med veterinär och 
djurvårdare som vakade vid hennes sida dag som natt, 
lämnade den lilla kalven oss i dag”, meddelade 
djurparken på Instagram på torsdagskvällen. 

– Det berör en på djupet, säger Therese Hård. 

Elefantfödslarna i Borås har engagerat många även 
utanför djurparken. 

– Många har hört av sig och frågat hur de kan vara 
med och hjälpa till med våra projekt, till exempel i 
Masai Mara i Kenya. 

TT 
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10 Klassiska 
neonskylten behöver 
renovering – igen 
Tuloskylten vid S:t Eriksterrassen är en av 
Stockholms mest populära neonskyltar. Det 
märktes inte minst när Cloetta ville skrota den 
för 25 år sedan. 

Nu ska skylten plockas ner. Enligt löften 
kommer den tillbaka, frågan är bara vem som 
ska betala kalaset. 

När DN uppmärksammade att Cloetta ville ta ner 
skylten för Tulo för drygt 25 år sedan blev det ramaskri 
i läsekretsen. 

Enligt Cloetta skulle en renovering kosta 100 000 och 
det var företaget inte berett att betala. Det skulle vara 
betydligt billigare att låta skylten gå i graven. Särskilt 
som Tulo inte var någon av företagets starkare 
produkter hette det. 

Hur som helst blev trycket från DN:s läsare och ”halva 
Stockholm” för stort. Cloetta fick dessutom ett 
renoveringsbidrag på 10 000 kronor från Stockholms 
kulturnämnd och då var det svårt att backa. Särskilt 
sedan de då ledande politikerna i kulturnämnden, 
borgarrådet Tija Torpe (S) och Mikael Söderlund (M) 
gjorde gemensam sak och skrev brev till Cloettas 
ledning. Politikerna hotade med godisbojkott med 
motiveringen att de inte kunde tänka sig att gynna ett 
företag som hade ”tagit ner skylten”. 

Försäljningen av ”Den lille halslenaren”, som tabletten 
marknadsfördes som förr i tiden, gick upp med 30 
procent i huvudstaden, skylten renoverades och 
återinvigdes i samband med vattenfestivalen 1996. 

Sedan dess har Cloetta inte längre tabletten i sitt 
sortiment. Den tillverkas på licens av Sockerbageriet i 
Helsingborg som har specialiserat sig på det man 
kallar retrogodis. 

När Tuloskylten för tio år sedan av stockholmarna 
utsågs till stadens vackraste neonskylt fick Cloetta inte 
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enbart diplom utan också frågan om hur länge skylten 
skulle få sitta kvar. Svaret från Cloettas ledning löd: ”I 
vårt arv ingår också att förvalta icke-aktiva 
varumärken – så svaret är att vi kommer att låta 
Tuloskylten lysa.” 

Tuloskylten med de nio ”rörliga” tabletterna 
monterades på fasaden mot Fridhemsgatan 1955. Det 
fanns ytterligare en Tuloskylt på en av fastigheterna 
intill det motsatta brofästet (i Vasastan). Den togs ner 
sedan den för länge sedan passerat bäst-före-datum 
och låg länge i en hög på fastighetens innergård innan 
den till slut kasserades. 

Att samma öde inte ska drabba den än så länge 
blinkande skylten på Fridhemsgatan är de ansvariga i 
Brf Bojen 14 bestämda över. Skylten ska renoveras när 
den ändå ska plockas ner i samband med att fasaden 
ska renoveras i sommar, men det kostar pengar, 
uppskattningsvis ett sexsiffrigt belopp. 

Cloetta är inte berett att bidra med den summan en 
gång till. I ett mejl till föreningen skriver 

marknadschefen Helena Wallentin att Cloetta kan 
tänka sig att sponsra skyltens varande med några tusen 
om året, motsvarande cirka 5 000 kronor per år för el 
och eventuellt underhåll.  

”Detta som en goodwill för att skylten har ett värde för 
huset och som ’landmärke’. Vi, Cloetta, har inget värde 
egentligen av att avsätta reklammedel för Tulo då vi 
inte säljer något under varumärket, varför vi ser det 
som ett bidrag till just underhållet för kulturbevarande 
syfte snarare än avgift för en ’reklamplats’”, står det i 
mejlet. 

– Det täcker knappt kostnaden för el, säger Rene 
Disteli, ordförande i bostadsrättsföreningen. 

För att laga skyltens neonrör krävs skylift vid två 
tillfällen vilket kostar 5 000 kronor i timmen och då 
förslår inte Cloettas erbjudande särskilt långt, 
konstaterar föreningen. 

Thomas Wall sitter i bostadsrättsföreningens styrelse 
och har hand om tekniska frågor. Han har varit i 
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kontakt med den firma som renoverade skylten senast 
det begav sig och har fått rådet att konvertera från 
neon till led-lampor. Själva konverteringen kostar 
naturligtvis åtskilliga kronor, men 
underhållskostnaderna sänks därmed avsevärt. 

Thomas Wall och Rene Disteli understryker båda att 
Cloetta, ett företag som omsatte 5,7 miljarder kronor 
2020 och gjorde cirka en halv miljard kronor i vinst 
borde tänka på den goodwill skylten ger. 

Så vad händer om Cloetta inte vill ge er mer än 5 000 
kronor? 

– Vi står inte och faller med hyran, men skylten har 
blivit vår identitet. Alla vet vilket hus man menar om 
man säger Tulohuset. Vissa hus får sina namn efter 
den verksamhet som har funnits där tidigare. Så är det 
väl med DN-huset också? säger Disteli retoriskt. 

Han berättar att det finns planer på att döpa om 
bostadsrättsföreningen till just Tulohuset, precis som 

föreningen i grannfastigheten döpts om till 
Chokladfabriken. 

DN har varit i kontakt med Nathalie Redmo, IR- och 
kommunikationschef på Cloetta som bekräftar att det 
pågår en dialog mellan Cloetta och 
bostadsrättsföreningen så hur det går med 
finansieringen av av ljusskylten återstår att se.  

Huvudpolitikerna från 1996 minns Tulostriden med 
viss förtjusning. 

– Det var så roligt att vi kunde göra något tillsammans 
även om jag hade partikamrater som tyckte att det var 
olämpligt att jag gjorde ett samarbetsprojekt med 
Moderaterna, säger Tjia Torpe, som liksom Mikael 
Söderlund lämnade stadshuspolitiken för flera år 
sedan. 

– Det är en viktig stockholmianafråga. Neon och ljus är 
städers existens och dessutom finns det kult kring 
Tulotabletten, både askens design och skylten. Det 
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andas 50-tal och är en riktig klassiker som måste få 
finnas kvar, säger Mikael Söderlund. 

Eva-Karin Gyllenberg 

eva-karin.gyllenberg@dn.se 

FAKTA. TRE ANDRA SKYLTAR I STOCKHOLM 

Stomatol 

Den lysande tandkrämsreklamen ovanför Slussen är en 
riktig klassiker. Det är dock ej en neonskylt utan får sin 
lyster av glödlampor. Den tändes på gamla 
Katarinahissen 1909 och var då Sveriges första rörliga 
ljusreklam. 

Karla frukt 

Frukt- och godisbutiken på Karlavägen på Östermalm 
har en av Stockholms mest stilrena neonskyltar. 

Draken 

Draken-skylten var en neonskylt som prydde före detta 
biografen Draken vid Fridhemsplan på Kungsholmen. 
Originalet från 1939 ersattes av en kopia 2012. 
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10 Svenskarnas favvo-
blomma 
Liten blåklocka har utsetts till Sveriges national-
blomma. Detta efter att fler än 80 000 personer röstat 
i en tävling som Svenska botaniska föreningen 
ordnade. På sommaren växer blomman över hela 
landet. Klockorna kan vara allt från mörkt till ljust blå, 
ibland till och med lila eller vita.  Foto: TT 

10 Renarna får egna 
broar 
De senaste vintrarna har det varit svårt för renarna i 
Sverige att hitta mat. När det växlar mellan kalla 
perioder med snö och varmare med regn bildas en 
hård is-skorpa på marken. Den hindrar renarna från 
att komma åt de lavar de vill äta. Djuren ger sig då ut 
på vandring efter bättre betesmarker och tvingas korsa 
bilvägar och järnvägsspår. För att skydda renarna mot 
att bli påkörda ska speciella ren-broar byggas. 
Renskötare har varit med och bestämt hur broarna ska 
se ut och var de ska ligga för att renarna ska våga 
använda dem. 
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10 Så ska Sverige  
ge sig in i kampen  
om rymden 
Sverige vill bli en rymdnation att räkna med. 
Men 2021 är konkurrensen benhård: med 
amerikansk drönarflygning på Mars, rysk -
filminspelning i rymden och kinesisk rymd-
station. Fast forskningsministern har en plan. 

Landningen bekräftad. Perserverance är säker på 
Mars yta och redo att börja söka efter tecken på 
tidigare liv. 

Den 18 februari, sent på kvällen svensk tid, kunde alla 
som ville tänka på något annat än pandemi, uteblivna 
vaccinleveranser och postcovid i stället följa ett mer 
upplyftande drama, när Nasas fordon Perserverance 
tog mark på vår röda grannplanet. Så snart den hade 
landat lade rymdbilen ut sina första närbilder av 
planetens yta på Twitter, med texterna Hej, världen. 

Min första titt på det som är mitt hem för alltid, 
och En annan titt bakom mig. Välkommen till 
Jezerokratern.  

Bara en dryg vecka tidigare hade två andra 
rymdsonder gått in i bana runt Mars: al-Amal från 
Förenade Arabemiraten och kinesiska Tianwen-1. Att 
det plötsligt blev en sådan rusning till vår grannplanet 
är ingen slump. Mitt i sommaren förra året fanns ett 
fönster på några veckor när jorden och Mars befann sig 
i så gynnsamma lägen i förhållande till varandra på 
sina banor runt solen att det gick att skicka en 
rymdsond från den ena planeten till den andra på 
kortast möjliga tid. al-Amal, Tianwen-1 och 
Perseverance sköts därför alla upp nästan samtidigt i 
slutet av juli, trots pandemin – även om elaka tungor 
hävdade att de kanske bara var smarta nog att ta 
chansen att dra härifrån och slippa eländet. 

Med al-Amal och Tianwen-1 sällade sig Förenade 
Arabemiraten och Kina till skaran av länder och 
rymdorganisationer – Sovjetunionen/Ryssland, USA, 
europeiska rymdstyrelsen Esa och Indien – som klarat 
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av bedriften att få en farkost till planeten utan att den 
kraschar, exploderar eller slutar fungera.  

Båda länderna har dessutom stora planer för framtiden 
i rymden. al-Amal är Förenade Arabemiratens första 
steg mot målet att bygga en bas för människor på Mars 
till år 2117. Kina har mer på agendan redan i år. I maj 
ska Tianwen-1 släppa ned ett eget fordon till Mars yta. 
Dessutom är en ny kinesisk rymdstation redo att 
skickas upp i bana runt jorden, och innan årets slut ska 
de första astronauterna bemanna den. 

Det är bara början på rymdåret 2021. Perserverance 
ska utforska Mars, och har dessutom med sig en liten 
helikopter, Ingenuity. Med den vill Nasa framför allt 
undersöka om det över huvud taget är möjligt att flyga 
en drönare i Mars tunna atmosfär. Om det lyckas blir 
det första gången någonsin människan flyger en 
farkost på en annan planet. 

Två andra rymdsonder från Nasa ska också påbörja 
sina färder ut i solsystemet i år. Lucy ska ut på en tolv 
år lång resa för att undersöka asteroider i 

asteroidbältet mellan Mars och Jupiter och Jupiters 
trojaner, två grupper av asteroider som går före och 
efter planeten i banan runt solen. Sonden är uppkallad 
efter den 3 miljoner år gamla förmänniskan Lucy, 
eftersom uppdraget är att söka efter förstadier, eller 
fossil, till planeter.  

Dart, Double Asteroid Redirection Test, ska skjutas 
iväg mot asteroiden Didymos för att krascha rakt in i 
Didymos 100 meter stora måne Didymoon i oktober 
2022. Det handlar inte bara om ren grundforskning 
om rymden, utan kan faktiskt vara avgörande för vår 
framtid. Förr eller senare kommer jorden att träffas av 
en stor asteroid. Även om den är mindre än den 
enorma asteroid som utrotade de flesta av 
dinosaurierna kan den ställa till med rejäl skada för 
mänskligheten, och vi vill ha ett försvarssystem mot 
asteroider på plats innan det händer.  

Dart är en första test av hur ett sådant försvar skulle 
kunna fungera, och målet är att se om det är möjligt att 
ändra bana på en asteroid på väg mot jorden. Men det 
finns ingen större anledning till oro. Även om Dart 
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misslyckas med att putta Didymoon ur kurs kommer 
just den asteroiden i alla fall inte att träffa jorden.  

Närmare oss ska företaget Oneweb skicka upp fler 
småsatelliter till sitt nätverk som ska ge snabb och 
billig tillgång till internet till alla på jorden. Även 
Galileo, Europas eget navigationssystem, ska få fler 
satelliter i år. Galileo liknar gps, men kommer att bli 
noggrannare, mindre känsligt för störningar och 
fungera bättre inomhus.  

I höst planerar den ryske regissören Klim Shipenko att 
tillsammans med en skådespelerska (vem det blir är 
ännu inte bestämt) åka som rymdturister på en Soyuz-
raket för att spela in en film på den internationella 
rymdstationen ISS.  

Betydligt mer avgörande för vetenskapen är att James 
Webb-teleskopet, ett rymdteleskop som utvecklas av 
Nasa, Esa och Kanada, äntligen ser ut att bli färdigt att 
skickas upp i år, efter många och långa förseningar. 
Det ska ersätta det 30 år gamla Hubble-teleskopet, 
men i stället för att snurra runt jorden, som Hubble, 

ska James Webb gå i en egen bana runt solen utanför 
jorden, på mycket större avstånd från oss än månen. 

○ ○ ○ 

2021 har alltså alla förutsättningar att bli ett riktigt 
spännande rymdår, och konkurrensen är stor länder 
emellan för att bli och förbli inflytelserika aktörer i 
rymden. ”Vi ska fortsätta ligga i absolut framkant som 
rymdnation”, skrev Sveriges rymdminister Matilda 
Ernkrans i en debattartikel i nättidskriften Altinget i 
oktober förra året. 

– Jag är fascinerad över att vårt lilla land ändå har 
funnits med i rymden sedan i början av 1960-talet, 
säger hon. 

Framför allt är det rymdbasen Esrange utanför Kiruna 
som ger Sverige möjlighet att hålla ställningarna i 
rymden. Esrange byggdes 1966 av Esas föregångare 
ESRO, European space research organisation. Sex år 
senare togs basen över av det nystartade statsägda 
företaget Svenska rymdaktiebolaget, eller 
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Rymdbolaget, som numera heter Swedish space 
corporation, SSC. 

– Vårt samhällsuppdrag utgår från Esrange, som är vår 
stora hubb i världen längst uppe i norr. Uppdraget är 
att ge tillgång till rymden för forskning och teknisk 
utveckling, säger Stefan Gustafsson, strategichef på 
SSC. 

Det var meningen att DN skulle få besöka Esrange och 
vara med på en träff mellan ministern och ledningen 
för SSC i företagets lokaler i Solna. Men när 
smittspridningen i Stockholm tar fart igen i februari 
blir allt hastigt ombokat till ett digitalt möte.  

Matilda Ernkrans har synpunkter på att SSC:s vd 
Stefan Gardefjord har en våg som bakgrundbild på 
skärmen i stället för en bild med raketer och 
höghöjdsballonger från Esrange. 

– Du borde ha bilden som jag valde till den 
forskningspolitiska propositionen som jag har lämnat 
till riksdagen. Det är en bild av norrsken över Tarfala 

forskningsstation. Jag tog den både för att fånga in det 
viktiga arbete som görs där, och också för att 
norrskenet symboliserar lusten, det där okända, som 
man hela tiden strävar efter att med forskningens hjälp 
hitta nycklarna till, säger hon.  

Just norrsken är ett av de fenomen som undersöks vid 
Esrange, tack vare rymdbasens läge norr om 
polcirkeln. Senast var det med forskningsraketen 
Spider-2, ett samarbete mellan svenska och tyska 
forskare, som sköts upp under ett norrsken i februari 
förra året. 

Esrange har fler fördelar för rymdforskning, som läget 
i ödemarken långt ifrån samhällen som kan störas av 
försöken och själva kan störa mätningar med 
gatubelysning och andra ljusföroreningar.    

– Det ligger i ett väldigt stort obebott område: 5 200 
kvadratkilometer stort. Det gör Esrange mycket 
lämpligt för den här typen av verksamhet. 5 200 
kvadratkilometer är dubbelt så stort som Luxemburg, 
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eller dubbelt så stort som Rhode Island i USA, säger 
Stefan Gustafsson. 

Den första raketuppskjutningen på Esrange gjordes i 
slutet av 1966. Sedan dess har fler än 570 obemannade 
forskningsraketer skjutits upp där, av forskargrupper 
från många olika delar av världen. 

– Sondraketerna går upp i rymden, till mellan 250 och 
800 kilometers höjd. Den internationella 
rymdstationen ISS ligger på under 500 kilometers 
höjd, så vi flyger alltså betydligt högre än den, säger 
Stefan Gustafsson. 

Raketerna har en hastighet på ungefär tre och en halv 
kilometer i sekunden. Det är mycket lägre än den så 
kallade flykthastigheten, alltså farten som krävs för att 
lämna planeten utan att dras tillbaka av gravitationen. 
Det är också lägre än vad som behövs för att skjuta upp 
en satellit som ska gå in i bana runt jorden. 
Forskningsraketerna på Esrange ska komma tillbaka 
igen, och därför behövs det stora området runt basen 
för dem att falla ner på. 

– Raketerna har en flygtid där uppe i tyngdlöshet på 
mellan fem minuter och en kvart, som kan utnyttjas för 
olika forskningsexperiment. Det är alltså inte bara för 
att forska om rymden utan att forska i rymden, säger 
Stefan Gustafsson. 

Forskare kan till exempel undersöka hur olika material 
beter sig i tyngdlöshet och studera fenomen som störs 
av gravitationen i labb på marken. 

Andra experiment skickas upp i höghöjdsballonger, till 
mellan 20 och 40 kilometers höjd. 

– Ballongerna kan bära med sig stora och tunga 
forskningsexperiment under lång tid, och det är 
betydligt billigare än att göra samma sak med 
satelliter. De kommer upp i stratosfären där sikten inte 
störs av ozonskiktet, utan där rymden är svart och det 
är klar sikt. Ganska många bilder man kan se av 
utbrott på solen och liknande är tagna från 
stratosfäriska ballonger, säger Stefan Gustafsson. 
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Under våren har det kommit mycket kritik mot ett 
sådant ballongexperiment som planerades på Esrange i 
sommar, något som både SVT och Sveriges Radio har 
rapporterat om. Forskare från Harvard i USA ville 
testa utrustning som i ett senare skede skulle kunna 
användas för att släppa ut partiklar som ska reflektera 
bort solljus i stratosfären, som ett sätt att hantera den 
globala upphettningen genom att kyla ner jorden. 
Många klimatforskare menar att tekniken är alldeles 
för farlig och kan leda till andra svåra konsekvenser för 
livet på jorden. I slutet av mars meddelade SSC att 
testflygningen ställs in. 

○ ○ ○ 

De flesta av oss är mer beroende av satelliter i vårt 
dagliga liv än vi kanske tänker på, som när vi använder 
gps eller kollar en väderleksrapport. 

– Rymdverksamheten är en helt integrerad del av 
samhället, i allting vi gör. En dag utan rymd vore ingen 
bra dag, säger Stefan Gustafsson. 

– Det är väldigt nära människors vardag. Vi är så vana 
nu vid att man bara kan ta upp sin mobiltelefon och 
knappa in en adress, och så får man upp en 
vägbeskrivning dit. Det är ju med hjälp av det vi har 
investerat i rymden som det faktiskt fungerar, säger 
Matilda Ernkrans. 

Hon är minister för högre utbildning och forskning 
sedan januari 2019. Medvetenheten om nyttan med 
rymdverksamhet kom från ett ganska oväntat håll. 

– När jag ledde arbetet i Sveriges riksdag i miljö- och 
jordbruksutskottet kom jag i kontakt med hur viktiga 
satellitobservationer av jorden är. Det är ju så vi följer 
miljöövervakningen och ser klimatförändringarnas 
effekter och så vidare. Så det fanns en bra grund för att 
ta sig an det här området också som rymdminister, 
säger hon.  

Det är inte bara med hjälp av kameror som satelliter 
läser av jord och hav.  
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– Jordobservation omfattar så väldigt mycket mer än 
att bara ta foton av jorden. Satelliter kan mäta 
atmosfären, haven och det som händer på jordytan på 
mängder av olika sätt. Man mäter klorofyll, man mäter 
algtillgång, syrehalten i atmosfären, 
sammansättningen av atmosfären, hur haven mår, hur 
jordytan mår – hur mycket som helst, säger Stefan 
Gustafsson. 

Stefan Gustafsson visar exempel på hur satelliter 
kartlägger plastföroreningar i haven, regnskog, 
vattenförsörjning, skogsbränder och torka. En bild 
visar satellitmätningar av hur olika punkter på 
markytan i närheten av en gruva har rört sig under ett 
år, vilket kan förvarna om läckage av giftiga ämnen 
eller kommande ras. 

– Sammantaget blir den typen av verksamhet oerhört 
viktig för mänskligheten för att vi ska kunna nå FN:s 
hållbarhetsmål, säger han. 

SSC planerar även att hjälpa till med trafikledning i 
rymden. 

– Antalet satelliter ökar. I dag finns runt 3 000 
satelliter. Det kommer att öka till kanske 15, 20 eller 
30 000 satelliter på lite sikt. Då behöver man ha ett 
bra flygtrafikledningssystem i rymden. Där skulle vi 
kunna bidra på ett bra sätt, genom att utnyttja vårt 
världsomspännande nätverk av markstationer för 
satelliter, säger Stefan Gustafsson.  

Verksamheten vid Esrange kommer också att utökas.  

– Vi har från regeringens sida precis tagit beslut om att 
tillsammans med SSC göra en investering i rymdbasen 
Esrange för att kunna skjuta upp små satelliter i 
omloppsbana, säger Matilda Ernkrans. 

Hon ser många anledningar till att fortsätta att satsa 
på rymdverksamhet. 

– Vi behöver vara en stark rymdnation. Dels för att det 
ger jobb här och nu, men också för att det är en 
utveckling som går snabbt. Vi behöver understödja 
forskning i absolut framkant – och forskning i rymden 
är ju verkligen i yttersta yttersta framkant, säger hon. 

994



Det vi investerar i rymden kan vi få tillbaka på jorden, 
som sagt, och Matilda Ernkrans tillägger att vi nog kan 
behöva tekniska lösningar och innovationer från 
rymdexperimenten för att hantera samhällets stora 
utmaningar, som pandemi och klimatkris.  

Att kunna skicka upp egna satelliter från Esrange är 
förstås ett steg mot en mer framträdande plats i 
rymden. Men det är en bit kvar till att planera för en 
blågul bemannad rymdbas på Mars. 

Maria Gunther 

maria.gunther@dn.se 

Vad är Esrange? 

Esrange Space Center är Sveriges enda 
rymdbas. 

Den ligger öster om Kiruna i ett område som i 
stort sett saknar ljusföroreningar. Där finns 
också ett mycket stort obebott nedslagsområde 
för raketerna. 

Den första uppskjutningen av en raket från 
Esrange gjordes 1966. 

Namnet är en förkortning av ESRO (European 
space research organisation) sounding rocket 
launching range. 
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11 Ledare: Vad lär vi 
oss av sagan om 
trollen vid Vänerns 
strand? 
När det gäller befolkningsutvecklingen skiner solen 
över Karlstad. Efter valet 2018 fortsatte ett blågrönt 
styre. Arbetslösheten är lägre där än genomsnittet i 
riket. Och 2020 hade kommunen födelseöverskott och 
nettoinflyttning både från Värmland och övriga 
Sverige. 

Jordmånen för långsökta kommunala projekt i 
Karlstad borde alltså vara en helt annan än i 
inlandskommuner som pressas av en minskande 
befolkning, med tillhörande problem att finansiera den 
kommunala kostymen. 

Det finns för många fall runt om i landet där 
kommunpolitiker haft en för stor benägenhet att lyssna 
på stödentreprenörer, eller överkreativa chefer på 

näringslivsenheten, som vill sätta orten på 
kartan, med förödande resultat för skattebetalarna. 

I Karlstad har politikerna länge närt förhoppningar om 
en stadsnära temapark på natursköna Skutberget, sju 
kilometer utanför centrum. En översiktsplan från 2012 
öppnar för ett sådant projekt. 

Önskan om att kopiera finska Nådendals Muminpark 
byggd på Tove Janssons underfundiga sagofigurer kom 
till uttryck 2016 när Karlstad kommun lät en konsult 
kontakta Muumimaailma Oy om saken och upprätta en 
förstudie. 

Med början året därpå anträddes en sorglustig 
kommunal dans runt denna påstådda guldkalv. Den 
har innefattat sprickor i partier, nya partibildningar, 
demonstrationer på torget, hårda ord i sociala medier, 
opinionsundersökningar där endast 18–24 procent av 
kommuninvånarna hållit med om att nöjesparken 
verkar vara en bra idé samt 100 000-tals kronor från 
skattebetalarna till den moderatlutande pr-byrån 
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Kreab för att bilda opinion för finska troll med 
flodhästliknande näsor vid Vänerns strand. 

Utfallet av förvaltningsdomstolens prövning av 
hanteringen är förödande och bör få skammens rodnad 
att breda ut sig från kinderna ända bak i nacken på 
dem som envetet framhärdat med trollplanerna. Det 
finns inget förbud i lagboken mot att fatta dumma 
beslut, men hur konstiga som helst får ändå inte 
relationerna mellan företag och kommuner vara. 

Kommunen är inte förbjuden att möjliggöra turism- 
och fritidssatsningar men det måste enligt 
lagtolkningen finnas en proportionalitet mellan 
kostnad och nytta. Miljonrullningen kan inte vara hur 
befängd som helst. Domstolen finner att Karlstads -
kommun inte gjort någon markvärdering, inte slagit 
fast vad företaget ska betala tillbaka till skattebetalarna 
och inte utrett projektets chans att ens bli lönsamt. 

Det kommunala luftslott för investeringen på 70 
miljoner kronor som åberopats inför rätten, med det 
som beskrivs som en ”teoretisk sysselsättningseffekt”, 

avvisas helt på den grund att rapporten inte ens syftat 
till att ta reda på marknadsförutsättningarna för 
anläggningen. 

När domstolen ska beskriva relationen mellan 
företaget och skattebetalarna finner den att upplägget 
kan ”likställas med försäljning under marknadsvärdet, 
en delvis vederlagsfri upplåtelse eller en kredit”. 

Kommuner ska så klart ägna sig åt sin kärnverksamhet 
och i övrigt uppträda professionellt och 
kostnadsneutralt mot företag. 

Bra sagor, särskilt folktrons ledsamma och mörka 
trollsagor, har en sensmoral och varnar sin publik för 
hägringar som inte finns i verkligheten och för att gå 
vilse i skogen. De naiva rövas bort. Sagan om 
Mumintrollen på Skutberget är uppenbart en sådan. 

Fler kommunledningar än den i Karlstad bör ta sagans 
budskap till sig. 

DN 11/4 2021 
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11 Peter Wolodarski: 
De utsatta kvinnorna 
får betala när SVT 
abdikerar. 
Journalistikens uppgift är inte att balansera 
mellan olika påståenden. Det är att försöka 
komma så nära sanningen som möjligt. 

När SVT för nästan 10 år sedan lanserade ”Min 
sanning” var programupplägget annorlunda än det vi 
känner i dag. Till det yttre har inte mycket hänt: 
musiken, inramningen och den famösa fikapausen är 
densamma. Men vilka slags gäster som bjuds in har det 
senaste decenniet skiftat. 

”Min sanning” intervjuade från början personer som 
hunnit lämna sina liv i hetluften. De kunde äntligen 
blicka tillbaka och berätta ”sanningen”: en PG 
Gyllenhammar, en Mona Sahlin. 

Det var till och med så att SVT först tänkte kalla 
programmet för ”Testamentet”, och offentliggöra 
materialet efter att den intervjuade hade gått bort. 

I dag är ”Min sanning” något annat. Intervjun har 
utvecklats till en plattform för dagens makthavare och 
profiler att mer eller mindre lägga ut texten. 

Det kan bli spännande möten. Men de löper ständigt 
risken att förvandlas till megafoner och partsinlagor, 
som när Sverigedemokraternas Mattias Karlsson bjöds 
på en timme att berätta ”sanningen” om sig själv och 
SD. 

Det var ganska typiskt för vår tid. Vi lever i en era där 
sanningsbegreppet är mer utsatt än på längre. Fakta, 
vetenskap och idén om en gemensam kunskapsgrund 
ifrågasätts. 

Det är en tid då oberoende journalistik kanske är 
viktigare än någonsin, just för att upprätthålla tanken 
på att det fortfarande finns en kontrollerbar verklighet 
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att berätta om – inte ”alternativa fakta” som var och en 
utifrån sin egen smak kan välja mellan. 

Jag påmindes om detta när SVT i veckan sände en 
dokumentär om komikern Soran Ismail. Under metoo-
vågen anklagades han för våldtäkt – en 
förundersökning mot honom lades sedermera ned. 

Soran Ismail försvann från offentligheten och har fram 
till nu inte visat sig. 

Också detta program blev en plattform för en djupt 
ifrågasatt person att lägga ut texten. Det gjorde inga 
anspråk på att ta reda på vad som egentligen hade 
hänt. I stället blev det 60 minuter som präglades av 
inkännande. Men omsorgen riktades inte mot 
kvinnorna som drabbats av hans framfart, vars mörka 
beståndsdelar han själv berättar om i dokumentären, 
utan mot den sargade manlige komikern. Han har fallit 
hårt från en upphöjd position. Han har blivit ”persona 
non grata”, för att citera programtiteln. 

SVT fick motta kraftig kritik efter publiceringen, precis 
som när man för ett par veckor sedan lät den tidigare 
justitiekanslern Göran Lambertz i direktsändning 
förolämpa en kvinna som anklagat honom för våldtäkt. 

De två fallen har hanterats av olika personer på SVT, 
men de väcker liknande frågor om publicistik, etik och 
vår tids offentlighet. 

Vad är sanning? Vad är lögn? Hur ska journalistiken 
förhålla sig till alla påståenden som förs fram? 

Digitaliseringen har gett var och en möjligheten att via 
sociala medier publicera sig, och potentiellt nå hela 
världen. 

Donald Trump utnyttjade detta skamlöst för att sprida 
lögner och undergräva idén om att det finns 
obestridliga fakta. 

Alltför länge förmedlade många journalister Trumps 
propaganda, utan att förstå att de därmed bidrog till 
att undergräva sanningsbegreppet. Med stormningen 
av den amerikanska kongressen, som möjliggjordes av 
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Trumps stora lögn om valfusk, blev det övertydligt 
vilka risker demokratin löper när offentligheten 
förorenas av lögner. 

”Balans” kan inte vara det journalistiska målet när en 
part ljuger och den andra talar sanning, vilket vi sett 
allt mer på senare år. Journalistikens viktigaste uppgift 
måste vara att försöka komma så nära det som är sant, 
inte att vara opartisk. 

Det är själva arbetsmetoden som bör vara objektiv, 
slutresultatet kan mycket väl gynna en viss part. 

Allt detta kan tyckas självklart. Men i vår tid är det inte 
det. 

Även bland svenska journalister hörs allt oftare att vi 
”inte ska skriva folk på näsan” eller ”uppfostra 
publiken”. Låt i stället läsarna ”dra sina egna 
slutsatser”, brukar det heta. Det kan vara välmenande 
påpekanden, men de göder indirekt idén att allt är 
flytande och möjligt att debattera, att journalistiken i 

första hand ska lyssna och förmedla versioner snarare 
än att försöka komma nära faktiska förhållanden. 

Du har din sanning, jag har min och min kompis har 
sin. Kom nu inte och berätta att vi måste förhålla oss 
till en gemensam verklighet. 

De 60 minuterna med Soran Ismail blev, i likhet med 
presskonferensen med Göran Lambertz, en 
betecknande illustration av hur illa det kan gå när 
journalistiken abdikerar för just partsinlagor. 

Soran Ismail fick en motfråga som hördes i slutet av 
programmet. I övrigt var det tyst. Sannolikt ställdes 
massor av frågor under arbetet med dokumentären, 
men av något skäl sändes de inte. 

Förmodligen var det ingen slump, sådan är tiden. 
Sveriges Radios mest populära program är talande nog 
”Sommar i P1” – en 90 minuter lång monolog. 
Kändisens version – ”min sanning”, ”mitt perspektiv”, 
för att citera Soran Ismail från SVT-dokumentären om 
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honom. Spelar det någon roll om den fängslande 
berättelsen är korrekt? 

Journalisten ska lyssna, träda tillbaka. Någon annan 
får hålla på med ”grävande reportage”, som om jakten 
på sanningen kan reduceras till en journalistisk 
specialgenre. 

Att samhällets utsatta kvinnor tillhör dem som får 
betala priset i post-sanningens tidevarv, är kanske inte 
heller en tillfällighet. 

Det blir de inflytelserika som sätter tonen när 
demokratins korrigerande instanser inte orkar stå upp 
för sitt jobb. 

Peter Wolodarski 

peter.wolodarski@dn.se 

11 Så påverkar kriser 
valet av utbildning 
Coronakrisen har fått många att söka medicin- 
och vårdutbildningar. Men när de är klara är 
det inte säkert att det finns jobb. Det skriver 
Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, i en 
rapport där de har gått igenom hur kriser 
tidigare har påverkat valet av högre utbildning. 

Det kallas för humankapitalteori och beskriver hur 
människor väljer – plugga eller jobba? I normala fall 
fattar varje person ett beslut om det kommer att löna 
sig att studera vidare eller inte. Ska hen välja att leva 
på studielån utan en inkomst i flera år, för att sedan ha 
möjlighet till ett mer välbetalt jobb efter utbildningen? 
Forskarna kallar det för ett ”investeringsbeslut”. Anser 
personen att det inte lönar sig att studera kommer 
denna att börja arbeta och tjäna pengar, utan att dra på 
sig studieskulder. 
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Men, visar Ifaus kunskapssammanställning, under 
kriser fungerar vi annorlunda. Rapporten beskriver 
vad som hände efter de ekonomiska kriserna på 1990-
talet och 2008, bland annat. 

Under kriser är det fler som söker 
högskoleutbildningar, komvux och yrkeshögskola. En 
av de största anledningarna är att det inte finns lika 
många jobb att söka för den som går ut gymnasiet. En 
annan är rädsla för framtida arbetslöshet. Många av de 
unga som kanske hade tänkt ta ett sabbatsår och jobba, 
börjar nu studera direkt. Även de som i normala fall 
hade valt bort högre studier, sökte sig under kriserna 
till högskolan. 

I år räknar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten 
bland unga kommer att ligga på cirka 15 procent. Rege-
ringen har dessutom satsat på 7 600 fler 
högskoleplatser 2020 och 18 900 ytterligare i år för att 
fler ska kunna studera. 

Ifau konstaterar att utbildningsplatserna ökade i den 
svenska högskolan även under de andra kriserna, den 

ekonomiska krisen på 1990-talet och åren efter 
finanskrisen 2008.  

Det är förstås positivt att fler studerar, särskilt om 
studenterna kommer från grupper som traditionellt 
inte söker högre utbildning. Men den som tror att 
det bara är positivt med den stora ökningen av 
studerande får tänka om. Snabba expansioner i 
utbildningssystemet har en baksida, skriver Ifau. De 
kan medföra att utbildningens kvalitet försämras, 
eftersom utbildningsanordnare inte har möjlighet att 
på kort sikt utbilda eller rekrytera kompetenta lärare.  

Under coronakrisen är kvalitetsaspekten särskilt 
relevant, menar Ifau, eftersom en stor del av 
undervisningen på mycket kort tid övergått till 
distansundervisning, som enligt forskningen inte är 
lika effektiv. 

Ekonomiska kriser som drabbar vissa branscher 
särskilt negativt kan göra att sökmönstren förändras. 
Ska man ha ett arbete efter examen måste man se till 
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att det är yrken som inte är beroende av en tillfällig 
kris.  

Under pandemin har det blivit en ökad efterfrågan på 
laboratoriepersonal och hälso- och sjukvårdpersonal. 
Om krisen bedarrar på några års sikt är det ”inte 
optimalt att unga låter nuvarande efterfrågemönster 
styra” sina utbildningsval, skriver Ifau. 

Helena Sjödin Öberg 

helena.sjodin.oberg@dn.se 

Fakta. 
Högskoleutbildningar som 
ökat i popularitet under 
coronapandemin 
Program vårterminen 2021 jämfört med vårterminen 
2020 

Sjuksköterska + 26 procent 

Socionom + 17 procent 

Lärare + 7 procent 

Läkare + 1 procent 

Högskoleingenjör och civilingenjör ökade, men i 
mindre omfattning. 

Kurser vårterminen 2021 jämfört med vårterminen 
2020 

(De 15 kurser som ökade mest i procent och antal) 

Kurs Ökning i procent Ökning i antal 

Bioteknik 427 491 

Journalistik 142 1 041 

Kemiteknik 140 137 

Biblioteks- och informationsvetenskap 116 525 

Samhällkunskap 111 1 138 

Kulturvetenskap 71 353 

Industriell ekonomi och organisation 53 2 566 
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Husdjursvetenskap 48 253 

Arkeologi 33 352 

Livsmedelsvetenskap 39 67 

Konst 34 1 458 

Informatik/Data- och systemvetenskap 26 3 827 

Musik 24 632 

Juridik och rättsvetenskap 21 4 329 

Beteendevetenskap 16 9 297 

Totalt sökte 289 100 personer en eller flera 
utbildningar vid första urvalet i den nationella 
antagningsomgången vårterminen 2021, att jämföra 
med 258 100 personer vårterminen 2020, en ökning 
på 12 procent. 

Det totala antalet sökande varierar för olika kurser, 
från några hundra till tiotusentals, vilket förklarar en 
del av de stora skillnaderna i procentuell ökning. 

11 Med konsten som 
följeslagare i livet 
Författaren och konstkritikern Ingela Lind gick 
bort i påskhelgen. Kollegan Birgitta 
Rubin minns en stark och stilfull 
konstförmedlare i både etermedier och Dagens 
Nyheter. 

I den första vågen av kvinnliga konstkritiker i Sverige 
var Ingela Lind drottningen – i kraft av sin djupa 
bildning och yrkesmässiga bredd nog även den mest 
tongivande mediala konströsten i hela 40-
talistgenerationen. 

När jag själv kom som reporter till DN:s På Stan-bilaga 
1984 hade hon några år tidigare gått över från Sveriges 
Radios till Dagens Nyheters kulturredaktion. Här ledde 
hon en dynamisk expansion av de visuella konsterna, 
backad av chefen Arne Ruth, som också ville ha in fler 
kvinnor på kultursidorna. Konst recenserades parallellt 
med arkitektur, design och mode, och även reklam 
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kunde genomlysas under nya vinjetter som Tidsbild 
och Galleriet. 

Det låg i linje med tidens utvidgade konstbegrepp – 
och Ingelas uttalade intresse för blandformer och 
gränsöverskridande korrespondenser. Även i 
förhållande till litteratur, teater, film, dans, musik och 
utomeuropeiska kulturer. 

1990, när vi blev arbetskamrater på kulturredaktionen, 
var hon en het kandidat till chefsjobbet på Moderna 
museet. Men hon förblev DN trogen, fast extraknäckte 
som utställningscurator, reste flitigt och syntes ofta i 
tv, 1992–93 som programledare för ”Bildjournalen” på 
SVT. 

Hur hann hon med allt detta? Hennes arbetskapacitet 
imponerar än mer efter att jag fått förhandstitta på 
Staffan Juléns porträttfilm för K-special, ”Ingela Lind 
– konst på liv och död”. Där framgår det att hon under 
tiden på Sveriges Radio, från slutet av 60-talet och ett 
drygt decennium framöver, även gjorde hundratals tv-
inslag om konst. 

Hon var dessutom småbarnsmamma under 
karriärsåren, samtidigt som livskamraten Magnus Lind 
avancerade till överläkare och cancerkirurg. De var ett 
par redan under studietiden i Uppsala, gifte sig tidigt, 
fick Jakob och Daniel i rask takt och lite senare Amelie. 
Ett knep, har jag förstått, var att stiga upp klockan fyra 
och riva av texter innan resten av familjen vaknade … 

Som kvinna fick hon fajtas hårt för att bli tagen på 
allvar i dåtidens mansdominerade medie- och 
konstbransch. Enda sättet att få respekt var att vara 
påläst, konstaterar hon i Juléns film. En annan strategi 
var att samtala med konstnärer och lyfta fram starka 
kvinnor som Louise Bourgeois, Marina Abramovic, 
Pina Bausch, Lena Cronqvist och Marie-Louise Ekman. 

Efter pensionering från DN, då jag tog över som 
konstredaktör, fortsatte Ingela som frilansskribent. 
Det var en fröjd att arbeta med en så säker stilist, som 
ledigt kombinerade ett sinnligt språk med klassisk 
bildning och nyfikenhet på samtiden. Entusiasmen för 
konst speglades i en förkärlek för utropstecken! 
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Konst var också en tröst och en räddning, berättar hon 
i Juléns film, öppen med sina livskatastrofer. Den 
nioåriga Ingela fick uppleva hur hela familjen rasade 
efter en äldre systers dödsolycka, en smärtpunkt som 
aktiverades när sonen Daniel drunknade 2011. Innan 
dess hade hon drabbats av cancer, som behandlades 
framgångsrikt men kom tillbaka. 

2013 började hon också gräva i minnena av sin 
älskade, våghalsige far Hjalmar Frisell, som i 
ungdomen byggde järnväg i Kenya. Det blev ett högst 
personligt inslag i en utställning om Kenya och därtill 
en DN-artikel om levnadslust och livslögner. 

Ingela kunde på äldre dar ösa ur sina erfarenheter och 
expandera även som författare. I boken ”Blod i 
salongerna” går hon till botten med primitivistiska 
strömningar i modernismen. I ”Ta sig frihet” låter hon 
sig ”utsättas för den galet gränslösa 
Bloomsburygruppen”, vars lekfulla modernism hon 
redan tidigare skrivit en bok om och även 
materialiserat i utställningen ”Bloomsbury spirit” 
2018. Men den bohemiska Bloomsburyandan hade hon 

i flera decennier odlat i sommarhuset på Gotland, där 
hon målade själv och med barnbarnen. 

Ingelas sista text i DN blev en recension av Moderna 
museets Giacometti-utställning, där hon ytterst stilfullt 
ringar in mästaren: ”hans taniga damer, likt såriga 
köttstycken uppträdda på trådar, är alltid anslående. 
Som tomheter, viskningar och frågor snarare än 
påståenden. Vad är det att existera?” 

Birgitta Rubin 

birgitta.rubin@dn.se 

Ingela Lind 1943–2021 
Föddes i Stockholm, studerade filosofi, litteratur- och 
konsthistoria. 

Var verksam som kulturjournalist och konstkritiker på 
SR, SVT och i DN. 

Har skrivit böckerna: ”Leka med modernismen. 
Virginia Woolf och Bloomsburygruppen”, Albert 
Bonniers förlag” (2008), ”Blod i salongerna. Om sex, 
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primitivism och längtan efter det naturliga”, Atlantis 
(2014), ”Övermod. Utsvävningar och lätta stycken”, -
Atlantis (2016), ”Ta sig frihet. Bloomsbury, Indien och 
konsten att leva”, Albert Bonniers förlag (2018). 

Curator för utställningen ”Bloomsbury spirit” på 
Artipelag. 

Staffan Juléns film ”Ingela Lind – konst på liv och död” 
sänds i SVT 28/5. 

Som kvinna fick hon fajtas 
hårt för att bli tagen på 
allvar i dåtidens 
mansdominerade medie- 
och konstbransch. 

12 Företagen satsar 
inte på utbildning 
Bara två av tio tjänstemän uppger att de har 
fått vidareutbildning när de varit 
korttidspermitterade, enligt en undersökning 
från fackorganisationen Unionen. 

– Ett stort misslyckande. Många arbetsgivare 
saknar en plan och det statsstöd som nu finns 
är alldeles för lågt, säger Unionens ordförande 
Martin Linder. 

För Unionen, Sveriges största fackförbund, har 
kompetensutveckling länge varit en hjärtefråga. En 
storsatsning på vidareutbildning var en viktig orsak till 
att man ställde sig bakom det stora las-avtal som 
tjänstemannakartellen PTK träffade med Svenskt 
näringsliv i höstas. 

I en ny undersökning svarade hälften, 1 200, av 
Unionens lokala fackklubbar på en enkät om 
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korttidsarbete. 577 av dem hade under någon period 
haft statsstödd permittering på grund av pandemin. 
Hade de också fått vidareutbildning? Det enkla svaret 
är: Inte så mycket. 

Bara 18 procent av klubbarna uppgav att det 
genomförts kompetensutveckling. Bland orsakerna till 
att det inte blev mer märks att det var svårt att hålla 
utbildning i virustider och att företagen inte hade 
resurser. Men det viktigaste skälet, så svarar en av två 
klubbar i enkäten, var att det saknas en plan för vilken 
vidareutbildning som behövs.  

– Detta visar på ett dubbelt misslyckande. Vi vet sedan 
tidigare att många arbetsgivare inte har en tydlig 
struktur för hur man ska öka kompetensen i företagen, 
det blir extra tydligt under korttidsarbete, när det ju 
finns möjligheter att vidareutbilda, kommenterar 
Martin Linder. 

”Det är viktigare att öka sin kompetens än att snickra 
på verandan eller odla tomater”. Så sade 
utbildningsminister Anna Ekström till DN i höstas 

apropå ett nytt statligt stöd till arbetsgivare som 
vidareutbildar sin personal under korttidsarbete. Hon 
menar att detta ger arbetsgivaren kunnigare personal 
och ökar den anställdes chans att behålla jobbet. 

Nu finns det stödet att söka hos Tillväxtverket. 
Arbetsgivare som inför korttidsarbete 1–4 dagar i 
veckan kan få ersättning för en utbildning eller en 
validering, alltså att man värderar och dokumenterar 
en anställds kunskap. Staten står för 60 procent av 
kostnaden, dock max 10 000 kronor per anställd under 
tiden 1 januari till 30 juni i år. 

– Det är alldeles för lite, det räcker i praktiken till 
några dagars utbildning. Jag vill inte säga någon exakt 
summa men vi tror att den skulle behöva vara avsevärt 
högre om man vill få fart på det här under pandemin, 
säger Martin Linder. 

Han fortsätter:   

– Det behövs inget tak i ersättningen. Jag tror inte det 
finns någon risk för att arbetsgivare skulle mjölka ut 
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pengar och lägga dem på fel saker – här finns ju en 
broms i och med att de ska stå för 40 procent av 
kostnaden. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

FAKTA. KORTTIDSARBETE – MED VIDAREUTBILDNING 

Korttidspermitteringar har varit ett av regeringens 
viktigaste verktyg för att behålla folk i arbete under 
pandemin. Totalt betalade staten i fjol, via 
Tillväxtverket, ut drygt 32 miljarder till företag med 
cirka 595 000 anställda. 

Från den 29 mars kan man söka nya bidrag, för tiden 1 
december 2020 till och med 30 juni i år. Staten står för 
75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. 
Redan har 3 400 ärenden beviljats, totalt 560 miljoner. 

Nytt är att de företag som har godkänt korttidsarbete 
också kan få pengar för vidareutbildning eller 
validering av personalen under första halvåret 2021. 
Staten står för 60 procent av kostnaden, dock max 10 

000 kronor per anställd. Ansökningen började 29 
mars, sedan dess har 144 företag fått ersättning på 
totalt 1,3 miljoner. 
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12 Här är landets bästa 
och sämsta 
skolkommuner 
I en glesbygdskommun på gränsen till Finland 
ligger Sveriges bästa skolkommun, enligt 
Lärarförbundets senaste rankning. Men även i 
Övertorneå är utmaningarna stora. 

– Snart går många lärare i pension. Att 
rekrytera nya behöriga lärare blir avgörande 
för att klara skolan, säger läraren Johan 
Heikkilä. 

92 mil söderut ligger Tierp som korats till 
sämsta skolkommun. 

ÖVERTORNEÅ/TIERP. Vid bergets sluttning 
blickar en röd träkyrka med klocktorn ut över 
Torneälven, gränsen till Finland. På andra sidan 
vattnet höjer sig ett skogsbeklätt berg, där ryske tsaren 
lät bygga en jaktstuga. 

Övertorneå har drygt 4 300 invånare – och är Sveriges 
bästa skolkommun enligt Lärarförbundet som har 
rankat landets 290 kommuner. 

– Skolan har alltid varit viktig här. Förr handlade det 
om att folk i finskspråksbygden skulle lära sig svenska, 
nu handlar det om kommunens överlevnad, säger 
Johan Heikkilä, 60, lärare och lokalordförande i 
Lärarförbundet. 

En slingrande väg uppför sluttningen leder till tre gula 
tegelbyggnader. Här jobbar Johan Heikkilä. 
Svarträvens skola med cirka 250 elever är en av 
kommunens tre grundskolor, varav en är friskola. 

När Övertorneå i november blev årets skolkommun 
vägde Lärarförbundet samman saker som lärartäthet, 
behöriga lärare, låg sjukfrånvaro, niornas snittbetyg 
och hur mycket pengar som satsas på skolan. 

Här går 8,7 elever per lärare i grundskolan, jämfört 
med rikssnittet 12,2. Klasserna har 15 till 20 elever. 72 
procent av grundskolelärarna är behöriga, mot 70 
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procent i riket. Trots att kommunens gymnasium bara 
har 128 elever finns elva nationella program – tack 
vare samarbetet med stiftelsen Utbildning Nord som 
har yrkesutbildningar. 

– Vissa kanske tänker att det inte är lika bra här som i 
Stockholm. Men är man färre i en klass kan man få 
mer hjälp än om man är 30. Även skolmaten, lärarna 
och datorerna är bra, säger Aleksi Tiesmaa, 15, som går 
i nian på Svarträven. 

– Det känns bra att vi kom först så att folk ser det. Vi 
är en väldigt liten kommun i utkanten av Sverige. Det 
finns säkert de som inte ens känner till Övertorneå, 
säger klasskompisen Josefine Salometsä Hietala, 15. 

Kommunen styrs av Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Övertorneå fria alternativ och 
Norrbottens sjukvårdsparti. Men Johan Heikkilä 
säger: 

– Oavsett partifärg har kommunen genom åren satsat 
mycket på skolan. 

Andelen högutbildade är 15,5 procent, mot rikssnittet 
28,2. 

– Ändå har eleverna lyckats bra i grundskolan genom 
åren. 

Även om Övertorneå har högst sammanvägd slutpoäng 
i Lärarförbundets rankning så ligger de lågt när det 
gäller elever i nian som har godkänt i alla ämnen och 
som går ut gymnasiet på tre år. Inom just de 
kriterierna i mätningen hamnar kommunen på plats 65 
och 76 av 290 kommuner. 

Låga lärarlöner drar också ner. Kommunen hade 
landets fjärde högsta kostnader 2019 och de tredje 
högsta bidragen från statsbidrag och 
utjämningssystemet. Skatten är nästan en krona högre 
än rikssnittet och skolbudgeten minskade med fyra 
miljoner mellan 2019 och 2020. 

Medelåldern är den näst högsta i Sverige. Befolkningen 
minskar, stora pensionsavgångar väntar – det blir 
svårt att rekrytera behöriga lärare. 
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– Det kommer att vara avgörande för att klara 
utbildningen. Vi hoppas kunna få lärare att flytta hit 
och prova på ett läsår, och att elevunderlaget håller så 
att man kan driva skolorna, säger Johan Heikkilä. 

Och vad kan bli bättre i skolan? 

– Att man har nåt att göra på rasterna. Det finns inte 
så mycket att göra på skolgården, det är mest bara 
asfalt, säger Aleksi Tiesmaa. 

– Jag håller med. Det är mest de lägre klasserna som 
är ute. På högstadiet är eleverna inomhus på rasterna 
och får inte frisk luft, säger Josefine Salometsä 
Hietala.  

○ ○ ○ 

Nästan 100 mil söderut står en blek gammal 
stationsskylt med slitna kanter vid sidan av tågspåret. 
Tierp, säger plåten med stora svarta bokstäver. Den 
har ersatts av moderna skyltar på perrongen. 

Ett småskaligt samhälle på Upplandsslätten, sprunget 
ur en stolt bruks- och industritradition. Nu är 
kommunen med drygt 21 100 invånare den sämsta 
skolkommunen enligt Lärarförbundets senaste 
rankning. 

Några minuters promenad från stationen ligger en 
tegelröd 60-talsskola. Aspenskolan med cirka 450 
elever är en av kommunens elva grundskolor. 

– En del tycker att det är fruktansvärt att föräldrar får 
läsa hur dåliga resultat Tierps skolor får i rankningen. 
Men det är verkligheten. Lärarna gör ett kanonjobb 
utifrån förutsättningarna men behöver bli fler, säger 
Eva-Lotta Järvi, 61, lärare och huvudskyddsombud i 
Lärarförbundet. 

Tierp har år efter år legat i botten på rankningen. 
Socialdemokraterna har länge styrt kommunen men 
sedan 2018 är det Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. 
Andelen högutbildade är 14,6 procent, skatten ungefär 
som Övertorneås. 
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– Försämringen har pågått under en längre tid. Det har 
varit betungande år för Tierps ekonomi. Men det borde 
vara skolan man satsar på för eleverna är framtiden för 
alla Tierpsbor. Nu måste man ta i med 
hårdhandskarna, säger Eva-Lotta Järvi. 

I en kommunvision som politikerna har tagit fram går 
det bland annat att läsa: ”Förskola och skola ska vara 
jämlik och hålla högsta kvalitet.” 

Att det inte är så beror enligt Lärarförbundet på: Låg 
lärartäthet, få behöriga lärare och låga löner. Höga 
kostnader för lokaler och skolskjutsar. Snittbetygen i 
nian är låga och bara 58 procent av eleverna går ut 
gymnasiet på tre år. Förskolan har provisoriska 
lokaler, höga sjuktal och arbetsmiljöbrister. 
Kommunen har på fem år haft fem skolchefer, berättar 
Eva-Lotta Järvi. 

Klasserna har 20 till 30 elever och det går 12 elever per 
grundskolelärare. Av de lärarna är 61 procent behöriga. 

– Jag kallar det för lärargleshet, inte lärartäthet. När 
det gäller löner är vi en fattig kommun och behöriga 
lärare kan få tre till sex tusen mer i lön i Uppsala eller 
Gävle. Det är lätt att pendla hit men det är lika lätt att 
pendla härifrån, säger Eva-Lotta Järvi. 

Saga Gissberg, 15, går i nian på Aspenskolan. Hon 
säger att klassen med uppemot 30 elever har det rätt så 
bra – men att hon sett en hel del problem i andra 
klasser: 

– Vi är en bra klass och vi har funkat väldigt bra ändå. 
Vi har halvklasser ibland. Då blir det lugnare och 
lättare att koncentrera sig. Läraren får mer tid till varje 
elev. Jag har haft utbildade lärare men det finns 
klasser som inte har det. Jag trivs men det finns de 
som inte gör det och som kanske känner att det inte är 
rätt skola. 

En sak som hon har tänkt på är stöket i korridorerna. 

– Man hör könsord och fula ord. De yngre eleverna ser 
ju oss som förebilder och om vi inte beter oss bra så 
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kan det inte bli annat än att de tar efter. Man ska inte 
heller sticka under stol med att det finns mobbning. 
Tyvärr har elever i dag tappat väldigt mycket respekt 
för lärarna. 

Per Angemo är kommunens skolchef sedan ett år 
tillbaka. 

– Om jag håller med om att vi är sämst i landet? Vi är 
definitivt på den undre halvan så vi har massor att 
jobba med. Vi är bland de kommuner som har lyckats 
sämre under en rad år. Sen är marginalerna väldigt 
små om man hamnar på plats 270 eller 290. Det kan 
svänga till nästa år. Vi har massor av kompetens och 
det ska inte behöva se ut så här. 

Han betonar att rankningen för 2020 baserar sig på 
resultaten 2019 och att flera saker blivit bättre sedan 
dess. 

– Vi har ökat andelen behöriga lärare och elever med 
examen från gymnasiet. Men det är fortfarande inte 
tillräckligt bra, så är det ju. Vi har också nyanlända och 

andra elevgrupper som av olika anledningar behöver 
mer än tre år på gymnasiet. Om ett par år hoppas jag 
att vi ser förändringar. 

Fredrik Samuelson 

fredrik.samuelson@dn.se 

Rankning. Så bra är 
kommunerna 
Placering enligt Lärarförbundets senaste mätning 
(2020). Siffran inom parantes är placeringen 2019. 

De femton bästa skolkommunerna 

Kommun Län Tidigare placering 

1 Övertorneå Norrbottens län (31) 

2 Vadstena Östergötlands län (14) 

3 Vilhelmina Västerbottens län (71) 

4 Arvidsjaur Norrbottens län (131) 
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5 Ovanåker Gävleborgs län (15) 

6 Storfors Värmlands län (2) 

7 Piteå Norrbottens län (27) 

8 Säffle Värmlands län (11) 

9 Kalmar Kalmar län (18) 

10 Älvsbyn Norrbottens län (8) 

11 Höganäs Skåne län (79) 

12 Bengtsfors Västra Götalands län (6) 

13 Lomma Skåne län (101) 

14 Götene Västra Götalands län (26) 

15 Vellinge Skåne län (33) 

De femton sämsta skolkommunerna 

276 Strängnäs Södermanlands län (285) 

277 Mölndal Västra Götalands län (207) 

278 Norrtälje Stockholms län (248) 

279* Bjurholm Västerbottens län (204) 

279* Fagersta Västmanlands län (246) 

281 Örkelljunga Skåne län (216) 

282 Vingåker Södermanlands län (262) 

283 Lekeberg Örebro län (284) 

284 Avesta Dalarnas län (270) 

285 Heby Uppsala län (224) 

286 Vansbro Dalarnas län (229) 

287 Haninge Stockholms län (287) 

288 Borlänge Dalarnas län (275) 

289 Gnesta Södermanlands län (290) 

290 Tierp Uppsala län (288) 

Källa: Lärarförbundet 2020 
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Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Lärarförbundet väger samman tio kriterier: Resurser 
till undervisning, andel utbildade lärare, lärartäthet, 
sjukfrånvaro bland Lärarförbundets medlemmar på 
kommunala skolor, kommunala lärarlöner, fackenkät 
om kommunen som huvudman, andel barn i förskola, 
snittbetyg i nian, andel nior godkända i alla ämnen och 
andel elever som klarar gymnasiet på tre år. 

Kommuner som hamnar högt i rankningen är bra på 
de flesta kriterier, men kan vara mindre bra på några 
saker. Kommunerna i botten är ofta mindre bra på 
många kriterier men kan vara bra på ett och annat. 

Undersökningen tar hänsyn till kommunernas lokala 
förutsättningar och mäter exempelvis inte de faktiska 
kostnaderna per elev utan hur de förhåller sig till de 
förväntade kostnaderna enligt utjämningssystemet. 

Statistiken kommer från SCB, Skolverket, 
Lärarförbundet och Sveriges kommuner och regioner. 

Källa: Lärarförbundet 

12 ”Det är ett 
misslyckande för vårt 
land” 
Utbildningsminister Anna Ekström (S) 
kommenterar Lärarförbundets undersökning 
om Sveriges skolkommuner. 

Vad säger du om de stora skillnaderna?  

– Det är ett misslyckande för vårt land. Om vi på riktigt 
ska bryta skolsegregationen måste vi vidta åtgärder för 
att förhindra den. I dag är det möjligt att ha kö som 
urvalssystem för fristående skolor, vilket begränsar 
skolvalet för de föräldrar som inte ställde sina barn i kö 
när de låg på BB. Platserna blir paxade redan från 
början. 

Handlar det bara om friskolor? I många kommuner 
med dåliga skolresultat och stök handlar det ju om 
kommunala skolor. 
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– Den bristande likvärdigheten beror dels på en ökad 
segregation i hela samhället, men också på att vårt 
skolval är uppbyggt på ett sätt som ökar segregationen. 
Vi ser för stora skillnader inom kommuner, mellan 
kommuner och också ibland inom skolor där det kan 
vara stora skillnader mellan olika klasser i dag. Det 
behövs riktade resurser, ett tydligt statligt ansvar för 
att pengarna går dit där de behövs som mest och det 
behövs förändrade regler för skolvalet. 

Du är ytterst ansvarig för skolan nu. Vilket är 
Socialdemokraternas ansvar? Vad har ni gjort för fel? 

– Vi socialdemokrater ska vara självkritiska. Till 
exempel tycker jag att vi för lite genom åren har talat 
om lärarens viktiga roll i klassrummet. Där har vi 
insett att vi har gjort fel och ändrat vår politik. Men fler 
partier har skäl att vara självkritiska. Synen på skolan 
som en marknad har underminerat lärarna och ökat 
ojämlikheten. 

Sverige har 290 kommuner, ska det verkligen vara så 
att 290 kommuner sköter sin skola? 

– Skolan är ett nationellt ansvar, men har ända sedan 
1800-talet skötts av kommunerna och de senaste 
decennierna i stor utsträckning av fristående 
huvudmän. Hur mycket staten ska bestämma över 
skolan jämfört med kommunerna är en fråga som vi nu 
tittar på i en utredning om förutsättningarna för ett 
statligt huvudmannaskap.  

– Men skolan har alltid varit ett delat ansvar mellan 
stat och kommuner och jag ser framför mig att vi har 
ett fortsatt delat ansvar. 

Fredrik Samuelson 

fredrik.samuelson@dn.se 
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12 Distansstudier 
blottlägger sprickorna 
– tre elever berättar 
Flera rapporter visar att skolan kompenserar 
allt sämre för elevers olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar. Sprickorna 
blottläggs i pandemin, menar både 
Lärarförbundet och Sveriges elevkårer.  

Tre elever med olika bakgrund berättar för DN 
om sina upplevelser av studier på distans. 

15-åriga Giulianno Muñoz Ignacio öppnar dörren till 
lägenheten i Rinkeby. Inifrån hallen ropar mamma 
Roxanna glatt ”hej” på spanska. Det är tisdagskväll och 
har redan börjat skymma utanför fönstren som är 
täckta av långa rosa gardiner. Giuliannos fyra syskon 
springer livat runt i lägenheten för att sedan fastna i ett 
bråk framför tv:n.  

– Sorry, de låter alltid mycket, säger han och sätter sig 
vid köksbordet som skyls av en rutig plastduk.  

Giulianno går sitt sista år på Raoul Wallenbergskolan 
som likt flera grundskolor haft distansundervisning till 
och från. Han har precis kommit hem från läxhjälpen 
som Stadsmissionens Unga Station håller under 
pandemin. Han måste ta hjälp för att klara 
matematiken. 

En stark lampa blinkar bländande över köksbordet 
som tillfälligt ersatt skolbänken. 

– Jag är rädd att jag har missat möjligheten att höja 
mina betyg. Det är omöjligt att plugga på distans. Och 
våra nationella prov blev inställda, det var min chans 
att komma in på det gymnasium jag ville, säger han 
besviket. 

Läxhjälpen hos Stadsmissionen hålls en dag i veckan, 
det är inte tillräckligt. Och med sju personer i en 
lägenhet kan det bli svårt att hålla koncentrationen, 
menar han.  
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– Mamma hjälper mig ibland, men hon måste lära sig 
själv först för att kunna hjälpa mig. Det hon lärde sig i 
Bolivia, vårt hemland, är inte färskt i minnet.  

Ett par mil bort, i Nacka, har 17-åriga Kajsa Palerius 
precis slagit upp sin dator med matteboken framför 
sig. Läxhjälparen Douglas dyker upp på skärmen. 
Precis som Giulianno behöver Kajsa läxhjälp för att 
klara betygen under distansundervisningen på Nacka 
gymnasium. Hennes mamma googlade upp 
privattjänsten Allakando som har vuxit explosionsartat 
i pandemin – i dag hjälper de närmare 25 procent fler 
elever att klara skolan. 

– Det började redan i våras, då många elever upplevde 
att distansundervisningen ledde till större osäkerhet i 
skolan. Många tappade motivationen och hamnade 
efter, säger Allakandos vd Fredrik Fridlund. 

Över skärmen går Douglas pedagogiskt igenom dagens 
mattetal via Google Hangouts. Kajsa förstår bättre än 
någonsin, berättar hon.  

– Vi har haft typ allt på distans sen i höstas, till och 
med prov. Under läxhjälpen får jag en personlig och 
mer anpassad genomgång än under skolans 
mattelektioner.  

– Man vill inte fråga läraren om hjälp på samma sätt 
när det är distansundervisning för då påverkar det hela 
klassen, jämfört med i det vanliga klassrummet då 
läraren kan stå bredvid och förklara enskilt. Förut 
kunde man också be klasskompisar om hjälp, men det 
är svårare nu, säger Kajsa.  

De är två elever i var sin ände av Stockholms län. Vad 
de båda delar är svårigheten att hänga med under den 
lärarledda undervisningen på distans. Det funkar inte 
utan hjälpmedel.  

Skolverkets senaste rapport visar att coronaviruset 
spär på problematiken med bristande likvärdighet i 
skolan. Den visar bland annat att förutsättningarna för 
elever att tillgodogöra sig distansundervisningen 
skiljer sig stort.  

1019



Nära hälften av högstadieeleverna från familjer med 
låg socioekonomisk status har dåliga förutsättningar 
hemma för att klara distansundervisning, enligt en 
enkätundersökning som Lärarförbundet låtit utföra. 

Det kan handla om saker som trångboddhet eller en 
otrygg hemmiljö, men även om att utrustning och 
nätverk inte håller måttet.  

Bland elever med hög socioekonomisk status ser 
verkligheten annorlunda ut – 86 procent har goda 
förutsättningar, enligt Lärarförbundets enkät.  

Karl Vinterhav har studerat närapå hela sitt sista år i 
gymnasiet på distans. Utan de distraherande samtalen 
med klasskompisarna under lektionstid på Globala 
gymnasiet känner han nu att koncentrationen är bättre 
än tidigare.  

Visst kan annat locka, som sena sovmorgnar och det 
onlinebaserade datorspelet League of Legends. Men 
Karl har alltid varit intresserad av teknik och hade inga 
svårigheter i övergången till distansundervisningen. 

– Lärarna har blivit mycket bättre på att hantera allt 
online och på att sätta upp system. 

– Det är mer störningsmoment i skolan. Hemma har 
man datorn och sina föräldrar och dem sitter man ju 
inte och pratar med i en timme av fri vilja. Jag hade 
kunnat tänka mig att alltid ha distansundervisning, 
åtminstone hälften i skolan och hälften hemma, säger 
han.   

Karl har ett eget rum och en dörr att stänga om sig – 
och även en extra skärm som underlättar arbetet. 
Samtidigt hör han att flera klasskompisar har problem 
med koncentrationen. 

– Mitt knep är att stirra ordentligt på pappret eller 
skärmen i tjugo minuter, sen är jag koncentrerad. Jag 
kommer att klara skolan bra och har inte haft några 
problem med betygen.  

Omställningen till distansundervisning har krävt nya 
arbetssätt för att kunna ge elever det stöd de behöver, 
enligt Skolverkets rapport.  
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Ökad frånvaro hos personal och svårigheter att 
identifiera och kartlägga elevers behov av stöd är två 
exempel på särskilda utmaningar under pandemin, 
förklarar Viktoria Hildenwall, enhetschef på Skol-
verket. 

– Huvudmännen har uppgett att 
distansundervisningen är särskilt utmanande för 
elever som är i behov av individuellt stöd, elever med 
begränsade kunskaper i svenska, elever med begränsad 
digital kompetens eller som saknar teknisk utrustning 
för att kunna delta i digital undervisning samt elever 
med svåra hemförhållanden, säger hon.  

Elevers olika förutsättningar är inte ett nytt problem – 
men pandemin blottlägger de djupa sprickor som 
redan finns i Sverige, menar Johanna Jaara Åstrand, 
ordförande för Lärarförbundet. 

– Vi vet att likvärdigheten i skolan har försämrats 
redan före pandemin. Och det vi kan konstatera redan 
nu är att de skillnaderna har blivit större.  

Elever har blivit lämnade åt sin egen förmåga och 
situation till att organisera arbetet, menar hon.  

En del klarar det själva eller med hjälp av sina 
vårdnadshavare, medan vissa likt Kajsa, söker stöd hos 
privata läxhjälpsföretag. Men långt ifrån alla har råd 
att betala 400 kronor för en timmes läxhjälp i veckan.  

– Vi har ett uppdrag i skolan att kompensera elever 
med föräldrar som inte kan hjälpa till, säger Johanna 
Jaara Åstrand.  

Den senaste internationella Timss-mätningen 
bekräftar slutsatsen om att skolan blivit allt mer 
ojämlik redan före pandemin. Rapporten visar att det 
är den socioekonomiska bakgrunden som i allt större 
utsträckning styr elevernas prestationer.  

I årskurs fyra skiljer det 53 poäng i mätningen mellan 
fjärdeklassare med högre grad av hemresurser jämfört 
med eleverna med mindre hemresurser. 

Studien visar även att klyftorna ökar ju äldre barnen 
blir. I årskurs åtta skiljer 66 poäng baserat på de 
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hemresurser som finns att tillgå. Det är en ökning på 
12 poäng jämfört med den senaste mätningen från 
2015.  

En stor oro finns nu bland de elever som ska ta 
studenten efter att ha tillbringat nästan ett år av sin 
gymnasietid på distans, menar Sveriges elevkårers 
ordförande Josefine Fälth.  

– Vad det har för påverkan när det gäller deras 
framtida arbetsmarknad och högre studier kan man 
fråga sig. Vi måste få en klarhet i hur stort och utbrett 
kunskapsglappet är beroende på vilken region och 
kommun man går i.  

Sverige riskerar att få en coronageneration med 
mindre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 
eller högre studier, menar Josefine Fälth.  

Giulianno, Kajsa och Karl är tre elever med olika 
förutsättningar att klara skolan på distans. Men alla tre 
har drömmar att uppfylla.  

Giulianno ser ut genom köksfönstret som gömmer sig 
bakom gardinerna. Han vill bli ingenjör en dag, ha ett 
hus på en plats där han känner sig hemma och framför 
allt en stabil ekonomi, förklarar han. 

– Jag har fått böcker av min kusin som jag ska studera. 
Men först måste jag klara matten, sanningen är att jag 
inte vet hur det ska gå till, säger han.  

Johanna Sundbeck 

johanna.sundbeck@dn.se 

FAKTA. TRÅNGBODDA SAKNAR OFTARE 
GYMNASIEBEHÖRIGHET 

Lärarförbundets enkätundersökning visar att 
trångboddhet och socioekonomisk bakgrund påverkar 
elevers förutsättningar. 

Åtta procent av samtliga 350 000 folkbokförda elever i 
oktober 2019 var trångbodda enligt SCB. 

Av de som saknade behörighet till gymnasieskolan var 
närmare 20 procent trångbodda. Av de som hade 
okänd behörighet var 27 procent trångbodda. 
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Bland dem som var behöriga till gymnasieskolan var 
endast fem procent trångbodda. 

SCB konstaterar att trångboddhet är vanligare hos 
gymnasieelever med utländsk bakgrund, samt hos dem 
vars föräldrar hade högst förgymnasial utbildning. 

Källa: SCB, Lärarförbundet. 

12 Så ska museerna -
hålla smittan borta när 
de öppnar igen 
Den 20 april väntas Göteborgs museer och 
konsthall åter välkomna besökare till sina 
lokaler. Men en del saker kommer vara 
annorlunda – flera åtgärder är på plats för att 
minska smittrisken.  

Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, 
Röhsska museet och Göteborgs konsthall planerar att 
öppna för besökare den 20 april. Beskedet kom på 
torsdagen, efter att kulturnämnden i Göteborgs stads 
fattat beslutet. Planerna kan dock komma att ändras 
beroende på smittläge och restriktioner. 

En central åtgärd vid den planerade öppningen är att 
antalet besökare kommer att begränsas. Enligt rådande 
regelverk ska varje person få minst tio kvadratmeter av 
ytan. För museerna är taket satt på 150 personer 
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medan konsthallen kommer ta in 35 personer 
samtidigt. Vidare kommer inga visningar eller 
programaktiviteter att äga rum i lokalerna – men en 
hel del material går att ta del av på nätet. 

– Vi har en diger lista åtgärder. Eftersom vi hade öppet 
fram till i höstas har vi hunnit införa och testa flera av 
åtgärderna för att säkra besöken och arbetsmiljön för 
vår personal, säger Carina Sjöholm, museichef på 
Göteborgs stadsmuseum. 

Åtgärderna ser liknande ut för de tre museerna och 
konsthallen. Vid in- och utgångar och utställningsdelar 
sitter skyltar som meddelar maxantalet besökare. 
Kulturinstitutionerna har inventerat sina utrymmen 
för att bedöma var trängsel kan uppstå. Handsprit 
finns utplacerat på flera håll och besökare uppmanas 
vara noggranna med handhygienen. Flera av 
åtgärderna fanns på plats redan i höstas.  

På Göteborgs stadsmuseum finns tydliga 
golvmarkeringar vid kassorna, personal och besökare 
skiljs åt av ett plexiglas och det finns band uppsatta för 

att kön ska ringla smittsäkert. Dessutom kommer 
museet, liksom övriga institutioner, att bli kontantfritt. 

– Det har varit en hel del förberedelser under gångna 
veckor, säger Carina Sjöholm. 

Hon betonar att det känns skönt att kunna öppna för 
besökare igen. 

– Vi är till för besökaren, och det har varit märkligt 
med ett stort, tomt hus. Det är en demokratisk 
rättighet att kunna ta del av kultur. Det är klart att vi 
vill att människor ska ha den möjligheten, även om det 
är i mindre omfattning än normalt. Särskilt i en tid då 
det är tufft för många. Ett säkert besök är vad vi 
strävar efter. 

En del av utställningarna på museerna och konsthallen 
har förlängts för att fler ska kunna ta del av dem. 
Patrik Steorn, museichef på Göteborgs konstmuseum, 
understryker att det vid öppningen kommer att vara 
viktigt med samspelet mellan besökare och personal. 
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– När vi öppnar faller ett stort egenansvar på 
besökarna, och personalen har i uppdrag att 
underlätta, säger Patrik Steorn. 

På alla fyra institutioner kommer värdar se till att 
trängsel undviks och att reglerna följs. Besökare kan få 
vänta utanför vid högt tryck – och museerna hoppas 
att alla har förståelse för de speciella 
omständigheterna. 

– Vi har väntat på det här sedan vi fick stänga. Det 
känns väldigt kul och härligt att få ta emot besökare 
igen, säger Patrik Steorn. 

Även Röhsska museets museichef Nina Due och 
konsthallens chef Ann-Sofi Roxhage är glada över 
beskedet. 

– Vi har saknat energin i huset som vi har varit utan 
sedan i november. Det känns positivt att möta 
publiken igen, säger Nina Due. 

– Offentliga institutioner fyller en viktig 
samhällsfunktion, där tillgång till konst och kultur är 

central även under pandemin. Det känns fint att få 
öppna igen och vi känner oss trygga med att ta emot 
besökare, säger Ann-Sofi Roxhage. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 
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12 Forskaren som 
skriver för folket. Nina 
Björk läser en liten bok 
om en stor sak – 
demokratin 
Sofia Näsström 
”Demokrati. En liten bok om en stor sak” 

Historiska media, 116 sidor 

Att skriva en bok om demokrati som är 116 sidor lång 
tyder på gott självförtroende. På så litet utrymme finns 
inte plats att reda ut alla frågeställningar eller ge en 
gedigen genomgång av demokratins historia, så här 
måste det i stället bränna till i skarpa 
ställningstaganden eller provocerande frågor. Tänkte 
jag. Men jag tänkte fel. Jag hade ju glömt det för 
akademiker antagligen självklara valet: den snabba 
översikten.  

Sofia Näsström är professor i statsvetenskap med 
inriktning mot politisk filosofi vid Uppsala universitet, 
men hennes bok ”Demokrati. En liten bok om en stor 
sak” är populärvetenskaplig. Den är upplagd så att 
Näsström formulerar några frågor kring olika 
tvisteämnen vad gäller demokrati och sedan refererar 
forskning kring de olika svaren. Boken är skriven utan 
noter, vilket författaren verkar ovan vid för det blir 
ibland svårt att avgöra när Näsström säger något hon 
själv anser och när hon refererar till vad andra anser.   

Ämnen som behandlas är bland andra olika 
definitioner av demokrati, för- och nackdelar med 
demokrati, vilka som utgör ett folk, om demokratin är 
snabb eller långsam, om demokratin har en framtid. 
Ibland refererar författaren till skönlitteratur för att 
exemplifiera de mer abstrakta frågorna. Språket är 
enkelt, klart och chosefritt – här är en akademiker som 
kan skriva för just folket.  

Näsströms bok är lojal med nuet, med hur vi är vana 
vid att tänka om demokrati – den är alltså vad vi 
brukar kalla ”neutral”. Man skulle kunna uttrycka det 
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som att Näsström inte tar ställning. Men hon ”tar inte 
ställning” på det sättet som ingen tar ställning när man 
skriver innanför det som är självklart vid sin egen 
historiska tidpunkt. Om hon, eller dem hon refererar 
till, till exempel skriver om att demokratin är hotad så 
är utgångspunkten att det den hotas av är idéer och 
åsikter; auktoritära, rasistiska, homofoba eller 
sexistiska idéer och åsikter. Ibland tycks det också som 
om den är hotad av känslan hat.  

Men demokratin sägs inte vara hotad av själva vår 
samhällsforms praktiker. Den hotas inte av att det 
demokratiska fältet i samhället, det vill säga det 
politiska fältet, under det senaste kvartsseklet har 
beskurits på bekostnad av det icke-demokratiska fältet, 
det vill säga det ekonomiska. Näsström förbiser i 
alltför hög grad det som brukar kallas för ”det post-
politiska tillståndet”, alltså politikens relativa 
oförmåga att förändra omständigheter som dikteras av 
de stora kapitalägarna.  

I den mån hon berör frågan är det för att skriva om att 
staten och kapitalet är beroende av varandra i en 

makternas balansakt; företagen lovar att stanna i 
landet om de får lån och stöd av staten. Men så länge vi 
försörjer oss genom lönearbete som bygger på 
företagens vinst är det en synnerligen ojämn 
maktbalans.  

Det är som om Näsström sätter hela den tyngd som 
vårt nuvarande produktionssätt har för vilka beslut vi 
demokratiskt kan fatta och inte fatta inom parantes. 
Återkommande riksdagsval beskriver hon som ”en 
revolution. En fredlig revolution vart fjärde år för att 
nollställa politiken”. Hur skulle politiken kunna 
nollställas om makten som utövas bortom demokratin, 
makten som uppstår på grund av vårt produktionssätt 
– och inte på grund av några åsikter – är densamma?  

Nåväl, för den som är intresserad av en idealistisk och 
inte en materialistisk diskussion om demokrati kanske 
den här boken kan vara en utgångspunkt. En sådan 
diskussion ger ju också större anledning till hopp, och 
det sägs ju att det är vad demokratin behöver just nu.  
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Kanske kan en läsare bli lika optimistisk som slutorden 
i boken: ”Vi kan bära framtiden tillsammans. Var och 
en av oss kan misslyckas i våra planer, och ändå få en 
ny chans. Vi kan revidera vår världsbild och börja om. 
Det är hoppfullt. Det är demokrati.”  

Sofia Näsström, professor i statsvetenskap vid Uppsala 
universitet. 

Nina Björk 

kultur@dn.se 

12 Fem religiösa ledare 
om den stora frågan – 
vad är meningen med 
livet 
När världen har vänts upp-och-ned och det 
sociala livet begränsats är det lätt att känna oro 
och otrygghet. Historiskt har många vänt sig 
till religiösa sammanhang i svåra tider. DN har 
träffat fem religiösa ledare för att ställa livets 
stora frågor. 

Kan de hjälpa oss finna svaren i en 
sekulariserad tid? 

Ute Steyer skrattar högt. Hon har just ombetts att 
kortfattat beskriva judendomen. 

– Herregud, det är 5 000 år av historia!  
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Ute Steyer har varit rabbin vid judiska församlingen i 
Stockholm sedan 2015 och blev då Sveriges första 
kvinna med titeln. Judendomen är mer än en religion, 
fortsätter hon. 

– Judendomen är en tradition, en historia, ritualer, ett 
sätt att leva och ett sätt att se på omvärlden. Det är en 
etnicitet, en kultur, en identitet, en religion – det är 
allt. Det gör judendomen ganska unik. Det går att inte 
tro på Gud men ändå identifiera sig som jude och ses 
som jude. 

På vägen mot synagogan, som ligger över gården från 
församlingens övriga lokaler, passeras monumentet 
med tusentals namn på Förintelsens offer. 

– Vi judar är vana vid att hantera kriser, säger Ute 
Steyer när hon passerar platsen. 

Vi är här för att söka svaren på de stora frågorna. Det 
senaste året har världen vänts upp-och-ned. Oro, sorg, 
ensamhet och rädsla har präglat mångas liv – 
samtidigt lever vi i ett sekulariserat samhälle där det 

inte längre är naturligt att söka sig till religionen för att 
få stöd och svar i vardagen. Och de religiösa rummen 
har ekat tomma på grund av pandemin. 

Den judiska församlingen i Stockholm drabbades hårt 
när smittan letade sig in på ett judiskt äldreboende, 
med många dödsfall som följd. Samtidigt ändrades 
tillfälligt begravningsritualerna när det inte var känt 
hur smittan spreds. Ute Steyer tror att det blir svårare 
för de anhöriga att bearbeta sorgen när flera delar i 
processen försvunnit. 

Inom den judiska traditionen finns det en tydlig plan 
för hur saker ska gå till när någon har avlidit, allt för 
att underlätta för de sörjande som inte ska behöva fatta 
beslut, ordna begravning eller tänka på praktiska saker 
vid förlusten. I stället är det anhöriga som kommer 
med mat och hjälper till med att städa och handla, 
berättar hon. 

I dagens samhälle läggs alltför mycket ansvar på 
individen, säger Ute Steyer. Mår någon dåligt psykiskt 
förväntas hon själv ta initiativ till att söka hjälp. Den 
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judiska församlingen i Stockholm har ringt runt till 
sina församlingsmedlemmar under pandemin. Men 
Ute Steyer säger att ansvaret för att ta hand om 
varandra inte ligger på en enskild organisation, utan på 
oss alla. 

– Det är vårt ansvar som samhälle att försöka bryta 
igenom och ha koll på vår omvärld och människorna 
runt omkring oss. Varje person som bor i Sverige borde 
se det som sin uppgift att höja blicken lite grann, se 
utanför den omedelbara cirkeln och kolla till tanten 
som bor mittemot i trappuppgången. Det skulle vara 
mycket bättre, säger Ute Steyer. 

○ ○ ○ 

– Koranen säger att den som har räddat ett liv har 
räddat hela mänskligheten. En del säger att den glädje 
du känner av att hjälpa någon annan är en försmak av 
paradisets fröjd, säger imamen Salahuddin Barakat. 

Vi är i Islamakademins lokaler i Malmö. Salahuddin 
Barakat har just avslutat en filminspelning 

tillsammans med rabbinen Moshe-David Hacohen från 
Israel; en del av ett samarbetsprojekt mellan Malmös 
muslimer och judar. 

Salahuddin Barakat slår sig ner framför nischen i 
körsbärsträ och mässing, kallad Mehrab, som är vänd 
mot Mecka. Han berättar att islam består av tre 
dimensioner: en praktisk dimension som beskriver ett 
levnadssätt, en tro och övertygelse som även rymmer 
världsbild samt en dimension som innefattar andlighet 
och relationen till Gud, som fokuserar på människans 
inre. 

När man inte lever för Gud riskerar man att leva ett 
ytligt och andefattigt liv med alltför stort fokus på den 
egna njutningen eller nyttan, enligt Salahuddin 
Barakat.  

– Det skänker inte sann glädje till människan. 

Att hjälpa andra är vad som räknas som den sanna 
glädjen inom islam. Ett leende kan räknas som en 
allmosa. En människa kan vara givmild utan pengar. 
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– Om du ler mot din nästa kan du få den personen att 
må bättre. Det är värt mer än presenter och prylar. 

På frågan vad lycka är, svarar Salahuddin Barakat att 
det är att vara medveten om att allt i slutändan faller 
på sin plats och att finna ro i det som sker omkring en. 

– Denna ro skulle jag definiera som den sanna glädjen, 
den sanna lyckan, säger han.  

Alltför många binder lycka och framgång till materiella 
ting, anser han.  

– Vi ser att människor som har framgång och egendom 
inte nödvändigtvis är lyckligare eller mår bättre.  

Inom islam finns en tradition som säger att man ska 
leva som om det är sista dagen. En andlig tradition är 
att ständigt minnas döden.  

– Det påminner oss om vad som verkligen är värdefullt 
i livet. 

○ ○ ○ 

– Lycka är att få vara i den här Gudsrelationen, säger 
biskop Karin Johannesson. 

Karin Johannesson växte upp i en kristen familj. 
Religionen har gett henne ett livssammanhang där det 
går att ställa frågor och söka svar, berättar hon. Från 
sitt fönster i Uppsala har hon full koll på renoveringen 
av domkyrkan. 

– Ibland kan det vara sprudlande lycka och ibland kan 
det vara besvärligare än så. Men i grund och botten är 
det att ha hittat hem. 

Den lyckan kan kännas i vardagen, helt naturligt, säger 
hon. Själv är hon lycklig när hon är med sin familj, när 
allt känns bra. Eller när hon åker skidor. 

– Känslan av att ”nu är jag i kontakt med den jag är i 
grund och botten, nu får jag komma fram som den 
personen”. Det kan vara att man springer eller simmar 
och känner att det går bra. Då är jag i närheten av Gud, 
den jag är tänkt att vara, och då är man lycklig. 
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Det finns saker som bekymrar Karin Johannesson med 
hur människor lever i dag. Hon beskriver tre 
huvudstråk. Ett är att klyftorna växer globalt. Den 
andra punkten hon nämner handlar om den 
materialistiska världen. 

– Jag är bekymrad över hur vi ofta fastnar i ytlighet. 
Jag tror att den växande psykiska ohälsan har att göra 
med att vi saknar ett sammanhang där vi kan prata om 
livsfrågor som berör på djupet. Vi måste skapa en 
kultur där det får utrymme. 

Men det finns ytterligare en trend som oroar henne. 
Innan Karin Johannesson blev biskop arbetade hon 
som filosof vid Uppsala universitet. 

– Den ökande polariseringen bekymrar mig. Det finns 
en tendens att se saker i svart och vitt. I sitt tidigare 
arbete med studenter låg stort fokus på att lära känna 
varandra, lära känna se själv och se nyanser i 
argument, och i det alltid återge den mest generösa 
tolkningen av motståndarens åsikter. 

– Det är inget vi odlar i samhället i stort. Ofta väljs den 
värsta tolkningen. Det är en farlig tendens. 

När hon kortfattat ska sammanfatta kristendomen 
säger hon: 

– Det är en gemenskap med Jesus Kristus, det är han 
som är centralgestalten. Genom honom blir Gud 
människa och att vara kristen är att leva i gemenskap 
med honom. 

Inträdet i den kristna gemenskapen sker genom dopet. 
Gemenskapen kan betraktas som en kropp, berättar 
Karin Johannesson. 

– Vi är alla lemmar i en och samma kropp. Örat kan 
inte säga till stortån att den inte behövs för alla har en 
uppgift i den här kroppen. Alla har sin funktion och 
alla behövs. 

○ ○ ○ 

– I grunden handlar det om att allt hänger samman, 
säger Trudy Fredriksson. 
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På en gård med ett tiotal röda småhus i Fellingsbro, 
drygt tre mil nordost om Örebro, finns en oas för 
Sveriges buddhister. Trudy Fredriksson är 
besöksansvarig på kursgården och ordförande för 
gemenskapen. Hon ger en rundvisning på gården och 
visar upp den buddhistiska Stupan – en dekorerad 
byggnad i tibetansk stil som symboliserar Buddhas 
rena sinne. 

– Människor skördar, men det behövs bra 
omständigheter för att skörden ska bli god. 

Trudy Fredriksson har varit buddhist i 50 år och 
arbetar vid sidan av sina uppdrag inom organisationen 
som koordinator för andlig vård på sjukhus. Trudy 
Fredriksson säger att buddhismen handlar om att 
bättre förmedla och lära oss om våra inre liv. 

– Vi lär oss mer om vilka vi är. Vem är jag? Vad gör 
jag? Hur och varför lever jag? Så det är egentligen en 
lärometod för att lära sig mer om sig själv, sitt 
förhållande till livet, omgivningen, till människor, hela 
jorden. 

Hon säger att det är vanligt att tro att lyckan kommer 
utifrån, att man är beroende av saker och ting eller 
andra människor för att känna sig lycklig. Lyckan blir 
då ofta kortvarig, säger hon. 

– Verklig lycka kommer inifrån och är ett sätt att 
känna glädje med andra. Dessa goda egenskaper finns 
redan inom oss och finns tillgängliga att ta fram. Ju 
mer man rensar bort olika typer av negativa 
avlagringar desto bättre har du dem till hands i svåra 
tider. 

Begreppet karma används som ett sätt att beskriva 
resultatet av olika handlingar och deras orsaker. Goda 
handlingar kan vara att hjälpa personer som har det 
svårt. 

– Att göra något gott som gynnar andra omkring oss 
och i samhället i stort känns bra. 

○ ○ ○ 

– Man kan inte förstå karma om man inte förstår 
själen eller självet. Självet har olika kroppar, olika liv, 
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så vad vi har gjort tidigare i det här livet och i våra 
tidigare liv har bestämt vår nuvarande tid. Och vad vi 
gör nu blir vår framtid. Det kallas för karmalagen. 
Inget händer av en slump, det finns en orsak bakom, 
säger Ashwani Gupta. 

Ashwani Gupta är präst, inspiratör och rådgivare i det 
hinduistiska templet i Sollentuna norr om Stockholm. 
Precis som inom buddhismen är karma ett centralt 
begrepp för hinduer – en ständig motivation till att 
göra goda handlingar. 

Enligt hinduismen är själen fånge i den materiella 
kroppen. När någon dör lämnar livskraften den 
materiella kroppen och går vidare. 

– Vi är andliga själar, vi är inte vår fysiska kropp. 
Därför ska vi inte bara ta hand om vår fysiska kropp 
utan även om själen. Den materiella världen är full av 
lidande, vi kan aldrig hitta lyckan här.  

I flera religioner beskrivs Gud som en gammal person 
som straffar folk, säger Ashwani Gupta, men inom 
hinduismen är det annorlunda. 

– Gud är ingen domare. Gud är vackrast, Gud är alltid 
glad och Gud njuter alltid. Gud har all kunskap och 
rikedom. Gud kan också ge bort allting, Gud är inte 
fast med någonting. Gud är den högsta personen, 
fulländad, och vi är tjänare till Gud. Vi kan aldrig bli 
Gud, det bästa vi kan göra är att känna, tjäna och älska 
Gud. 

Ashwani Gupta ser problem med dagens materiella 
värld, som är full av lidande. Det beror i sin tur på att 
människor identifierar sig med den materiella 
kroppen, säger han.  

Enligt de vediska skrifterna ska människan leva nära 
naturen och inte utnyttja eller exploatera sin 
omgivning. 

– Vad har vi gjort? Vi förstör miljön, bygger stora 
slakterier, tömmer havet på fisk, framställer 
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kärnvapen… Vi förstör för människans sinnesnjutnings 
skull, säger Ashwani Gupta och fortsätter:  

– Egentligen är inte det industriella samhället hållbart. 
På bara 200 år har vi förstört så mycket. Och se corona 
som ett exempel. Människans dödlighet är 100 
procent, vi kommer att dö ändå, så varför lever vi så 
hemska, materiella liv? 

○ ○ ○ 

Alla de fem företrädarna för de fem största 
religionerna har påverkats av pandemin. De dagliga 
mötena med medlemmarna har blivit färre och när det 
inte längre är tillåtet med stora grupper kan 
föreläsningar och predikan endast hållas för ett fåtal 
personer samtidigt, trots de stora salar som religiösa 
byggnader ofta erbjuder. Och alla tror att religionen 
kan ha en viktig roll att spela i samtiden. 

– I en vardag där människor är upptagna med ren och 
skär överlevnad eller med ytligheter och materialism så 

hoppas jag att religionen kan vara den röst som kallar 
oss till vårt inre, säger imamen Salahuddin Barakat. 

Biskopen Karin Johannesson säger att personer som 
har förlorat anhöriga under pandemin måste få prata 
om sorgen – precis som i alla sorgeprocesser. Här kan 
kyrkan ha betydelse, tror hon. 

– Det är viktigt att inte behöva låtsas vara glad eller 
låtsas som om man kommit över något när man inte 
har gjort det. I kyrkans sammanhang är man mån om 
att erbjuda sådana möjligheter. Tröst kan vara att det 
är okej att sörja. 

Rabbinen Ute Steyer understryker vikten av sociala 
skyddsnät, att vi finns där för varandra. 

– Om en person är ensam, isolerad och deprimerad är 
chansen att den här personen själv orkar ta sig ur det 
inte särskilt stor. Det är av mycket större vikt att 
anhöriga, grannar, har ett öga på varandra och tar 
kontakt, säger hon. 

○ ○ ○ 
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Till slut tar vi upp den största frågan av alla – en som 
ställs på sin spets just under en global kris. Vad är 
egentligen meningen med livet? 

Ashwani Gupta säger att man inom hinduismen anser 
att meningen med livet är att bli befriad från det 
materiella livet och uppnå självförverkligande, för att 
gå till den andliga världen. 

– Då blir man lycklig och kan leva ett liv utan ångest, 
säger Ashwani Gupta. 

– Jag skulle säga att meningen med livet är att leva i 
sitt esse, i sitt vara. Det varat har Gud gett oss, för Gud 
har skapat oss. Så meningen med livet är i grund och 
botten att leva i relation till Gud. Det får vi ju erfara 
när vi tycker att vi är oss själva fullt ut, säger biskop 
Karin Johannesson. 

Trudy Fredriksson säger att ingen annan kan berätta 
för dig vad som är meningsfullt. 

– Du kan lära dig vad som är meningsfullt för dig själv. 
Du kan ensam eller tillsammans med andra göra 

någonting så att livet blir betydelsefullt. Buddhismen 
utgår från perspektivet att vad man gör ska vara gott 
för mig, andra och för jorden. 

– Genom att följa en inre väg går det att känna vad 
som gör att man känner sig trygg, fridfull och känner 
en samhörighet med andra. Att göra något för någon 
annan känns mer betydelsefullt än att bara göra saker 
för sig själv. 

Ur judiska ögon är meningen med livet att göra 
världen till en bättre plats, säger Ute Steyer. 

– Det är vår uppgift. Vi har ett förbund med Gud och 
med hela mänskligheten. Det förbundet etablerade 
Gud efter den stora floden, där Noa byggde sin lilla ark. 
Därefter etablerade Gud regnbågen som ett löfte för 
mänskligheten att aldrig mer förstöra för 
mänskligheten. 

Salahuddin Barakat säger att meningen med livet är att 
finna Gud och Guds kärlek genom skapelsen. Vägen till 
det är att leva på ett profetiskt sätt. 
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– Det gör du genom att leva på ett osjälviskt sätt där du 
hjälper andra. 

Ida Yttergren 

ida.yttergren@dn.se 

Ledarna. 
Ashwani Gupta 

Ålder: 37. Bor: Stockholm. Gör: Präst, rådgivare och 
inspiratör vid templet Hindu Mandir Society i 
Sollentuna, norr om Stockholm. Antalet hinduer i 
Sverige: 40 000. Antalet hinduer i världen: 1,3 
miljarder. Helig skrift: Vedaskrifterna, Bhagavad Gita, 
Bhagavata Purana med flera. 

Karin Johannesson 

Ålder: 50. Bor: Uppsala. Gör: Biskop i Uppsala stift. 
Antalet kristna i Sverige: 6 miljoner. Antalet kristna i 
världen: 2,3 miljarder. Helig skrift: Bibeln. 

Salahuddin Barakat 

Ålder: 39. Bor: Malmö. Gör: Imam vid Islamakademin 
i Malmö. Antalet muslimer i Sverige: 800 000 (2016). 
Antalet muslimer i världen: 1,8 miljarder. Helig skrift: 
koranen. 

Trudy Fredriksson 

Ålder: 72. Bor: Stockholm. Gör: Ordförande för 
Sveriges buddhistiska gemenskap. Antalet buddhister i 
Sverige: 73 000. Antalet buddhister i världen: 500 
miljoner. Helig skrift: Tripitaka. 

Ute Steyer 

Ålder: 53. Bor: Stockholm. Gör: Rabbin vid Stockholms 
Stora synagoga. Antalet judar i Sverige: 18 000. 
Antalet judar i världen: 15 miljoner. Helig skrift: Tora. 

Ny serie: Religionen och 
människorna 
Sverige är ett sekulariserat land, men med många 
religioner och livsåskådningar i befolkningen. Vad har 
religionen för roll i samhället i dag? 
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13 M vobblar hit och 
dit om medier 
När Tidningsutgivarna (TU) nu på DN Debatt begär en 
reformering av presstödet gör man detta utifrån en 
styrkeposition. 81 procent av landets 9–79-åringar 
läser en dagstidning varje vecka. 

Pandemin har lett till en ökad efterfrågan och 
förtroendet för journalister är enligt SOM-under-
sökningen det högsta på 17 år. Betalviljan för digital 
journalistik ökar. 

TU vill se slopad moms, avskaffat driftsstöd och sänkta 
arbetsgivaravgifter – vilket inte skulle kosta mer än i 
dag. Upplägget skulle fungera mer som ett förenklat, 
allmänt lyft för branschen än dagens krångliga regler, 
som också ger effektivitetsförluster. Tidningar som 
delar på kostnaden för nyhetsjournalistik på nätter och 
helger måste avsätta resurser för att ”skriva om” 
artiklar så att papperstidningen lever upp till 
stödkravet på en viss unik andel. 

I en blixtsnabb respons på TU:s förslag (DI 12/4) 
konstaterade M att dagens system inbjuder till ”fiffel 
med titlar och utgivningsorter för att maximera 
stödet”. M har rätt i den iakttagelsen. Det är bland 
annat därför överraskande att partiet inte vill kapa 
stödet till dagspressen utan landar i att tidningarnas 
bidrag till demokratin lokalt och nationellt är omistligt. 

Rent allmänt är ju mediepolitik, och särskilt synen på 
SR, UR och SVT, en hetare politisk fråga än någonsin. 
Och där är det svårt att bli klok på vad M egentligen 
vill. 

Att hacka på medier och särskilt public service är en 
stående genre bland M-företrädare. För två år sedan 
landade Moderaternas tyngsta distrikt, Stockholm, i att 
verka för nedläggning av SR och SVT. 

När M-företrädare då mötte Mats Svegfors, förre SR- 
och SvD-chefen, i en radiodebatt hyllades oberoende, 
kvalitativa SvD medan skattefinansierade SR sågades. 
Varpå Svegfors hovsamt upplyste om att det sedan 
länge är staten som säkrat SvD:s utgivning via 
presstöd. 

Jens Runnbergjens.runnberg@dn.se 
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13 Varför ska rika barn 
få en bättre skolgång 
än fattiga, Almega? 
Det brukar ju heta att alla egentligen vill ha samma 
sak: en bra skola för alla. Att det enda som skiljer 
meningsmotståndarna åt är hur de tror att man bäst 
uppnår en sådan. 

Men uppenbarligen finns det de som betraktar frågan 
helt annorlunda, såsom Sveriges största 
arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn: Almega. 
I sitt remissvar till den statliga utredningen om 
likvärdighet i skolan uttrycker de ett direkt avstånd till 
hela jämlikhetstanken.  

”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som 
bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå 
tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att 
finansiera välfärden, eller som till och med är en 
kostnad för välfärden”, skriver de i en 

uppmärksammad formulering, och kommer fram till 
att nej, det vore inte rätt. 

Från just detta backar de nu: I ett uttalande på sin 
hemsida skriver de att det inte alls är så de menar. 
Däremot är de emot att friskolor, som ju har mindre 
ansvar än de kommunala och därmed lägre kostnader, 
ska få mindre pengar. 

Själva remissvaret, som regeringen har att utgå från, 
har emellertid inte ändrats. Och utifrån vad som i 
övrigt står däri är det uppenbart att det här – till 
skillnad från vad Almega nu hävdar – inte handlar om 
någon enstaka klumpig formulering. Idén om att bara 
det bästa är gott nog åt dem som redan har det bra 
genomsyrar Almegas hela hållning. 

”Skolan ska syfta till att alla barn ska ha lika 
möjligheter att nå sin fulla potential”, konstaterar 
visserligen Almega – varpå de fortsätter: ”Men det kan 
aldrig betyda att man ska ta resurser och 
valmöjligheter från elever med goda förutsättningar för 
att gynna elever med svaga förutsättningar, då sänker 
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man de förras möjligheter att nå sin fulla potential. Det 
blir en osund form av utjämning som sker på 
bekostnad av eleverna med goda förutsättningar.” 

De skriver vidare: ”Likvärdigheten måste uppnås 
genom att ge extra stöd till de svagare eleverna och inte 
genom omfördelning mellan elever [...] Ekonomisk 
omfördelning mellan elever bryter mot idén om den 
universella välfärden, och kommer göra att de 
skattebetalarna blir mindre intresserade av att bidra 
till en välfärd som inte alla har lika tillgång till, och där 
de som har goda förutsättningar tvingas stå tillbaka för 
de som har sämre förutsättningar.” 

Givet den verklighet där skolan har begränsade 
resurser är det oklart vad Almega tänker att ett ”extra 
stöd” till ”de svagare eleverna” ska bestå i, om det inte 
får resultera i att faktiska extra ekonomiska resurser 
sätts in där de behövs mest. 

Oklart är också hur organisationen egentligen tänker 
sig att välfärden över lag bör fungera, om skattepengar 
nu inte borde användas efter behov utan portioneras ut 

med hänsyn till föräldrarnas insats, enligt någon sorts 
arvsyndaberäkning. 

Skolan har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag, men 
lyckas i dagsläget inte i tillräcklig utsträckning att 
omsätta det i praktik. Detta är premissen för 
utredningen om likvärdighet. Omfördelning är därför 
att betrakta som en förutsättning för att kunna erbjuda 
alla elever en bra utbildning. 

Om en organisation som Almega inte kan begripa detta 
grundläggande, så kanske den inte heller ska utgöra 
expertinstans i statliga utredningar om skolan. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 
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13 Maj-Britt Theorin 
död 
Före detta riksdagsledamoten och EU-
parlamentarikern Maj-Britt Theorin (S) har avlidit – 
88 år gammal. 

Maj-Britt Theorin blev 1971 invald i riksdagen, där hon 
satt i utrikesutskottet. Mellan åren 1995 och 2004 var 
hon ledamot i EU-parlamentet. 

Hon var engagerad i freds- och nedrustningsfrågor och 
var ordförande för fredsorganisationen Internationella 
Fredsbyrån 1992–2000. Enligt organisationen var 
Maj-Britt Theorin djupt engagerad i fred och global 
rättvisa. 

”Maj-Britt gick i sina två stora föregångares fotspår, 
Alva Myrdal och Inga Thorsson, och vacklade aldrig i 
sin tro på en kärnvapenfri värld”, skriver 
Internationella Fredsbyrån på sin hemsida. 

Maj-Britt Theorin avled den 6 april. 

Marit Sundberg 

marit.sundberg@dn.se 

13 Det är väl ungefär 
som att åka flak tänker 
vi, vi hyr högtalare, 
åker runt och dansar 
lite. 
Inför studentfirandet är Karlskronas skärgårdsbåtar 
fullbokade när studentflaken är förbjudna. Lowa 
Aronsson, som tar studenten i juni, planerar att fira till 
sjöss, enligt P4 Blekinge. Men smittskyddsläkare Bengt 
Wittesjö tycker att båtfestande är ett ”väldigt olämpligt 
sätt” att fira sin student på. 
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13 De jobbar för att 
minska mobbningen: 
”Skolan ska vara en 
plats för alla” 
Mobbningen ökar i svenska skolor. På 
Stigslunds skola i Gävle kavlade man upp 
ärmarna – och arbetar i dag systematiskt mot 
kränkningar. 

– Vissa tycker att det är fånigt när vi säger till, 
men det ska inte vara normalt att kalla någon 
för bög eller hora, säger språkläraren Johanna 
Söderman. 

På en höjd omgiven av barrträd syns ett tvåvåningshus 
i ljust tegel med stora träpartier. Stigslunds skola, står 
det med runda svarta bokstäver på gaveln. Mittemot 
står ett avlångt ljusgrönt trevåningshus. 

Nu är skolgården tom, eleverna har lektion. Men på 
rasterna har Hugo Ådvall, 15, i åttan på Gävleskolan, 
ibland sett hur några elever har gått på någon annan. 

– Precis som på många andra skolor har även vår klass 
haft någon som varit mer utsatt än andra. För mig är 
det självklart att säga till någon vuxen då men det är 
nog olika, säger han.  

Varje termin kartläggs mobbningen med samma slags 
trygghetsenkät som Skolverket använde i en nationell 
rapport om mobbning 2011. På så sätt har Gävles 
grundskolor årligen kunnat jämföra sina resultat med 
riket. Enligt kommunen ligger andelen mobbade en bit 
under rikssnittet, som var 8 procent i Skolverkets 
rapport. På vissa skolor har den ökat något år, på 
andra minskat. Även på Stigslunds skola har 
situationen pendlat upp och ner. Drygt 80 procent av 
eleverna brukar delta i den anonyma enkäten. 

I Hugo Ådvalls klass har enkäten visat på bristande 
studiero. Därför pratar lärare och elever på 
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mentorstiden mycket om att så kallade skojbråk inte 
accepteras. Inte heller hårda jargonger och fula ord. 

– Vissa tycker att det är fånigt när vi säger till vid fula 
ord. De är kanske vana. Det kan komma från hemmen 
eller idrottens omklädningsrum. Men skolan är en 
arbetsplats för alla. Det ska inte vara normalt att kalla 
någon för bög eller hora, säger klassens mentor 
Johanna Söderman, 44, som också är språklärare. 

– Det är inte så många som stör, men är det fyra i en 
klass så är det de som hörs, tillägger Hugo Ådvall. 

Stigslunds skola är inte ensam om att möta problem 
med mobbning. I stiftelsen Friends undersökning i fjol 
sa 9 respektive 7 procent i mellan- och högstadiet att 
de blivit mobbade under året, alltså kränkta eller 
trakasserade flera gånger. 

Knappt hälften av eleverna från sexan till nian menade 
att skolpersonalen aldrig, sällan eller bara ibland 
agerat när de hört att elever blivit illa behandlade. 65 

procent svarade att de delvis, sällan eller aldrig 
involveras i skolans trygghetsarbete. 

– Det är anmärkningsvärt. Skolpersonal har en 
handlingsplikt när de får kännedom om mobbning och 
kränkningar. Eleverna måste även få vara delaktiga, de 
känner ju till skolans otrygga platser, säger Friends 
generalsekreterare Maja Frankel, 37. 

Tidigare hade Sverige en låg andel mobbade i skolan 
men är nu mer som snittet bland 45 länder, enligt 
Folkhälsomyndigheten. Försämringen syns i en 
rapport från Världshälsoorganisationen, WHO. 

Mellan 2014 och 2018 ökade mobbningen bland 11-
åriga flickor från 7 till 10 procent och från 4 till 8 
procent bland pojkar. För 13-åringar steg den från 6 till 
9 procent för flickor, från 4 till 7 procent för pojkar. 
Bland 15-åringar gick den från 3 procent till 6 
respektive 7 procent för flickor och pojkar. 

Friends ser flera orsaker: 
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Hög personalomsättning som gör att vuxna inte skapar 
lika goda elevrelationer. 

Färre behöriga lärare och för lite resurser i elevhälsan. 

Fokus på akuta åtgärder framför förebyggande och låg 
kunskap hos föräldrar om nätkränkningar.  

– Vi lever i ett samhälle med ökad polarisering, 
utseendefixering, krav och press. Hur vi vuxna beter 
oss påverkar barnen. Det är för mycket fokus på 
elevresultat och åtgärder när mobbning redan har 
skett, för lite på värdegrund och trygghet, säger Maja 
Frankel. 

Hon tycker att rektors- och lärarutbildningarna måste 
prata mer om att förebygga mobbning och att det 
behövs ett nytt nationellt sätt att mäta och utreda 
tryggheten i skolan. 

På Stigslunds skola utbildas alla i att försöka motverka 
mobbning. Bland de anställda finns elevcoacher som 
rör sig i korridorerna och trygghetsteam som veckovis 
går igenom antimobbningsarbetet. Viss skolpersonal – 

som kallas personalutbildare – har ett extra ansvar att 
uppdatera kolleger i hur arbetet går. 

Varje klass har gemensamma regler, så kallade 
klasskontrakt, som de diskuterar några gånger per 
termin. 

– I början på läsåret pratar vi om hur vi vill ha det i 
klassrummet. Först enskilt och sen i diskussion med 
klassen. Tillsammans kommer vi överens om vad som 
ska gälla, säger Hugo Ådvall. 

Eleverna har även fasta platser i varje klassrum som 
mentorerna skapat. 

– Jag tycker att det fungerar väldigt bra, så slipper 
elever fundera på vem de ska sitta bredvid. Det skulle 
nog bli mer fokus på det i stället för på vad lektionen 
skulle handla om, säger Hugo Ådvall.  

– Det är inte alltid enkelt att göra placeringar som 
fungerar både pedagogiskt och socialt, men vi har 
vunnit mycket på det, fortsätter Johanna Söderman. 
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Skolan måste aktivt söka efter signaler om utsatta 
elever, påpekar hon. Också när det gäller saker utanför 
skoltid och på nätet. Det duger inte att säga att de kan 
komma och berätta om någon varit dum. 

– Vi jobbar förebyggande och har lärt oss att hela 
skolan måste vara med. Alla vuxna måste vara 
konsekventa, göra likadant hela tiden och påminna om 
skolregler. Om alla gör det blir det lättare. 

När skolan upptäcker mobbning är policyn enskilda 
samtal med mobbare, mobbade och föräldrar samt 
dokumentation av utredningar, åtgärder och 
uppföljningar. 

Pelle Matton, 63, jobbar på kommunens 
brottsförebyggande avdelning och hjälper skolorna 
med antimobbningsarbetet. Det sker även i ett 
forskningssamarbete med Högskolan i Gävle.  

Under pandemin har hans regelbundna möten och 
utbildningar med rektorer, elevcoacher, trygghetsteam 
och personalutbildare blivit digitala. En kurs om 

nätkränkningar har pausats – restriktionerna gör det 
inte möjligt att samlas. 

– Att jobba mot mobbning ska inte vara en 
”happening” en gång om året utan ska vävas in i det 
dagliga arbetet.  

Fredrik Samuelson 

fredrik.samuelson@dn.se 

Så säger lagen om 
mobbning 
Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från 
kränkningar, diskriminering och trakasserier i 
skolan: diskrimineringslagen och skollagen. 

Kränkande behandling är beteenden som kränker en 
annan människas värde, men som inte har samband 
med någon diskrimineringsgrund. Exempelvis att en 
elev får elaka kommentarer för att vara överviktig eller 
ha ”fel” kläder, knuffar, slag och utfrysning. 
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Skolinspektionens barn- och elevombud har tillsyn 
över reglerna i skollagen om kränkande behandling. 

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
Diskrimineringsombudsmannen, DO, övervakar att 
reglerna om diskriminering följs. 
Diskrimineringsgrunder: Kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 

Enligt lagen ska alla skolor: 

Bedriva ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever. 

Sätta in åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

Varje år upprätta en plan mot kränkande behandling. 

Involvera barn och elever i förebyggande arbete, bland 
annat i arbetet med att kartlägga tryggheten på skolan 
och med att ta fram planen. 

Leva upp till handlingsplikten. Handlingsplikten 
innebär att personal ska anmäla till rektorn om man 
får veta att en elev har känt sig kränkt. Rektorn ska i 
sin tur anmäla uppgifterna vidare till huvudmannen. 
Skyldigheten gäller inte bara vid upprepade 
kränkningar, utan även vid enstaka händelser. 

Uppgifterna som anmälts ska utredas så snart någon 
som arbetar på skolan får veta att en elev har känt sig 
kränkt. Med utredningen som utgångspunkt ska 
åtgärder vidtas som får eventuella konstaterade 
kränkningar att varaktigt upphöra. 

Källa: Skolverket, Skolinspektionen 

Så gör du. Om ditt barn 
blir utsatt för mobbning 
Prata med ditt barn om det som händer. 
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Prata med ansvarig klasslärare eller mentor. 

Kontakta rektor eller huvudman för skolan. 

Om du inte känner att skolan gör tillräckligt kan du 
kontakta Skolinspektionens barn- och elevombud. Hit 
kan du även vända dig i ett tidigare skede. 

Tips: Dokumentera allt som händer. För dagbok med 
tid, plats och inblandade för allt ditt barn utsätts för 
och annat som sker på skolan. Dokumentera även 
möten med skolan och spara alla mejl. Blir det en 
utredning är dessa uppgifter viktiga. 

Källa: Doktorn.com 

13 Har du under 
pandemin sett exempel 
på nätmobbning? 
DN har frågat tre skolelever om mobbningen 
fortsätter när undervisningen sker på distans.  

Elvira Widéen, 15, Ebba Braheskolan, Stockholm: 

– Jag tror inte att mobbning och kränkningar 
försvinner bara för att vi har distansundervisning. 
Mycket pågår bakom ryggen på en tänker jag, även om 
man kanske inte skriver eller säger det rakt ut att ”vad 
ful du är”. 

– Jag har hört om fall där en person till exempel har 
gjort något lite annorlunda eller ställt en fråga till 
läraren som kanske har uppfattats som konstig och så 
börjar folk direkt att snacka om det. Det är sådant som 
kan hända direkt över Zoom och i klasschatter till 
exempel. 
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Elsa Dale, 15, Ebba Braheskolan, Stockholm: 

– Folk får taskiga kommentarer i skolan hela tiden, det 
vet man ju. Jag har hört och sett flera exempel på 
sociala medier, till exempel Snapchat, där vissa gör 
grupper och fryser ut andra elever från klassen. 

– Bortsett från mobbning så tror jag att många kan 
känna sig väldigt utanför i de här tiderna när folk mest 
umgås över sociala medier. Jag har aldrig sett 
mobbning ske direkt över digitala möten men jag har 
sett att flera är taskiga mot varandra på ett sätt som 
man inte vågar vara i verkligheten.  

William Bellander, 15, Broskolan, Upplands-Bro: 

– Jag har bara haft distansundervisning i någon vecka 
vilket har varit skönt eftersom att man inte behöver 
passa tider på samma sätt. Men samtidigt så kommer 
man inte ut lika mycket och blir ensam. 

– Jag har aldrig hört talas om att mina vänner har 
blivit mobbade på distans eller online. Men det är klart 
att flera kanske vågar vara mer dryga på nätet än i 

verkliga livet och jag tror att många inte vågar prata 
om vad de blivit utsatta för.  

Johanna Sundbeck 

johanna.sundbeck@dn.se 
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13 En skolläkare tar 
hand om i snitt 9 400 
elever 
Elevhälsan är kraftigt eftersatt i Sverige. Det 
finns hälften så många skolpsykologer och 
skolläkare som professionen rekommenderar. 
Och det skiljer stort hur mycket pengar olika 
kommuner lägger på sina skolungdomars 
hälsa. 

– Det är inte acceptabelt att vissa skolor snålar 
in på elevhälsan, skriver utbildningsminister 
Anna Ekström (S) till DN. 

Enligt lagen ska alla elever ha tillgång till läkare, 
psykolog, kurator och sjuksköterska via skolan. Syftet 
är att skapa en god lärandesituation och att främja 
barnens hälsa. 

Men elevhälsan är kraftigt underbemannad i Sverige. 
En granskning som facktidningen Läraren gjort visar 

att det går i snitt 9 430 grundskoleelever på varje 
skolläkare. Skolläkarföreningen rekommenderar att 
siffran som allra högst får vara 4 000 barn per läkare. 

Föreningen är starkt kritisk, och menar att detta kan 
leda till att elever inte får träffa någon läkare om de 
mår dåligt. 

– Den låga bemanningen innebär att läkarna har svårt 
att fullfölja sitt uppdrag. Det är väldigt allvarligt, säger 
Josef Milerad, docent vid Karolinska institutet och 
ordförande i Skolläkarföreningen. 

Enligt Milerad är farhågan att barn med fysisk eller 
psykisk ohälsa far illa om de inte fångas upp av skolan. 

– Om en elev inte får hjälp med en åkomma på lång tid 
och problemen blir för stora kan de behöva skickas 
direkt till specialistvården. Man går in först när 
misslyckandet är ett faktum. En välfungerande 
elevhälsa arbetar förebyggande för att undvika att 
sådant händer. 

1049



Det kan bli dyrt för hela samhället, menar han. Men 
främst drabbar en dålig elevhälsa barnet i fråga. 
Milerad påpekar att elevhälsan är sämre i 
socioekonomiskt utsatta områden. 

– De skolor som har minst skolläkare ligger i utsatta 
områden. Det är också de som har störst behov 
eftersom de har en överrepresentation av barn med 
svårigheter. Barnens familjer har oftare dålig ekonomi, 
och dålig ekonomi hänger ihop med dålig hälsa. 

Det finns även för få skolpsykologer i Sverige, visar 
tidningens granskning. Psykologförbundets riktmärke 
är att en psykolog ska ha ansvar för högst 500 elever – 
men i dag har varje skolpsykolog ansvar för i snitt 1 
260 elever. 

– Detta innebär att det inte går att erbjuda barnen en 
likvärdighet, säger Kristina Taylor, ordförande i 
Psykologförbundet. 

Enligt Kristina Taylor gör skolpsykologer mest nytta 
om de ges möjlighet att bidra med sina kunskaper på 
en organisatorisk och strategisk nivå. 

– På det viset kan psykologen vara värdefull för väldigt 
många elever. 

Hur hög läkar- och psykologtätheten i skolan är i varje 
enskild kommun har Skolverket inga siffror på. Men 
det finns stora skillnader i hur stora utgifter 
kommunerna har på området, skriver Läraren. 

Kommunerna i topp lägger omkring 10 000 kronor på 
löner för anställda inom elevhälsan per elev och år, 
medan de i botten betalar omkring 2 000 kronor. 

Friskolorna är mindre frikostiga än sina kommunala 
motparter. Utgifterna per elev var förra året 3 080 
kronor hos friskolor respektive 3 740 kronor hos 
kommunala inrättningar, enligt Skolverket. 

Det finns vissa problem med hur utgifterna redovisas. 
Bland annat så uppger Tomelilla kommun, som ligger i 
botten, att lönerna för skolkuratorer sorteras under 
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socialtjänstens budget, skriver Läraren. Malå kommun, 
som toppar listan, uppger å sin sida att anställda i 
elevhälsan även har andra arbetsuppgifter i 
kommunen. 

– Därmed inte sagt att vi inte satsar på elevhälsa. Våra 
kostnader fluktuerar eftersom vi är en så liten 
kommun. Nästa år går till exempel 25 elever ut nian. 
Men mellan tummen och pekfingret lägger vi runt 6 
000 kronor per elev och år, säger Erik Lindblom, 
skolchef i Malå kommun. 

Malå har en skolkurator och en skolsköterska på 
omkring 300 elever. Skolläkare köper de in per timme 
från ett bemanningsbolag. 

– Skolläkartimmarna motsvarar ungefär en tiondels 
heltidstjänst, enligt Erik Lindblom. 

Nacka är den kommun som lägger näst minst pengar 
på elevhälsan, 2 020 kronor per elev och år. 

– Vi räknade på det själva och enligt våra uppgifter är 
det ungefär 2 500 kronor. Men vi är absolut inte de 

som betalar mest, säger Ylva Bandmann Holmberg, 
chef för barn- och elevhälsa i Nackas kommunala 
skolor. 

Hon menar att deras låga kostnader delvis är för att de 
inte köper in bemanningspersonal. I Nackas 
kommunala skolor går det cirka 6 000 elever på varje 
skolläkare, 1 245 på varje skolpsykolog och 588 på 
varje skolsköterska. 

– Vi har en slimmad organisation. Och så är det i 
kommuner, skolchecken ska räcka till allt. 

Varför anställer ni inte fler? 

– Det är många som ska dela på kakan. 

Bland annat OECD har vid flera tillfällen riktat skarp 
kritik mot att Sverige har för få skolläkare och 
skolpsykologer. 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser allvarligt på 
att elevhälsan är underbemannad. Hon uppger att 
kommuner i dag kan få ett särskilt ekonomiskt stöd för 
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att bygga ut elevhälsan – och att tillskottet för en 
likvärdig skola ska bli större nästa år. 

”Det är inte acceptabelt att vissa skolor snålar in på 
elevhälsan för att spara pengar eller skapa möjlighet 
att plocka ut vinst”, skriver hon till DN. 

Regeringen tillsatte en utredning för att granska 
bristerna våren 2020. Ekström vill att det ska bli krav 
på att skolhuvudmän ska redovisa hur många som 
arbetar med elevers hälsa. 

”Nu tittar regeringens utredare på hur en lägstanivå 
kan införas så att jämlikheten ökar och alla elever får 
tillgång till en elevhälsa av hög kvalitet. När tillgången 
regleras så ser vi också att det behöver bli obligatoriskt 
för skolhuvudmän att redovisa bemanningen i 
elevhälsan”, skriver Ekström. 

John Falkirk 

john.falkirk@dn.se 

Så mycket pengar satsar 
kommunerna på 
elevhälsan 
Kommunerna som la mest och minst på elevhälsan vid 
senaste kartläggningen. Summa i kronor per elev och 
år. Källa: Skolverket, Läraren 

Mest 

Malå 11 420 

Simrishamn 10 270 

Markaryd 9 360 

Lilla Edet 8 770 

Vilhelmina 8 540 

Sotenäs 8 360 

Hofors 8 290 

Gnesta 8 240 
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Bjuv 7 570 

Arjeplog 7 260 

Minst 

Tomelilla 1 900 

Nacka 2 020 

Nordmaling 2 090 

Salem 2 240 

Huddinge 2 270 

Åmål 2 290 

Vetlanda 2 390 

Kungälv 2 430 

Växjö 2 470 

Robertsfors 2 480 

Tidningen Läraren har publicerat en lista med samtliga 
Sveriges kommuner. 

Källa: Skolverket, Läraren 

FAKTA. PERSONALTÄTHET 

Antalet anställda inom elevhälsan per antal elever i 
grundskolan i hela landet. 

Skolläkare 9 430 elever 

Skolsköterska 412 elever 

Kurator 427 elever 

Psykolog 1 269 elever 

Specialpedagog 233 elever 

Speciallärare 275 elever 

Källa: Läraren, SKR, Skolverket 
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13 Nadine tvingades 
byta skola för att undgå 
hatet: ”De vuxna svek 
mig” 
Nadine Hultman, 17, utsattes för mobbning i 
fyra års tid. Till sist blev hon tvungen att byta 
skola för att undkomma hatet. 

– Jag berättade om min utsatthet men de 
vuxna lyssnade aldrig, säger hon. 

Skolgården ekar tom vid Kulturamas gymnasium i 
Nacka. Det har den gjort sedan i mars till följd av 
distansundervisningen som införts under pandemin. 

För 17-åriga Nadine Hultman är det här en plats som 
under flera års tid orsakat känslor av ångest och 
otrygghet. 

– Jag kände mig ofta ful och ensam, säger hon. 

Det var redan under de första åren i grundskolan som 
Nadine kom i kontakt med en elev som nästintill varje 
dag sa nedvärderande ord om hennes intelligens och 
utseende. 

Mobbningen skedde både fysiskt och på nätet under 
fyra års tid. 

– Flera av orden har fastnat hos mig trots att det var så 
många år sedan jag fick höra dem. Jag blev kallad för 
”idiot” och jag minns även hur den här personen för-
sökte komma åt mig genom att gå på min familj med 
kommentarer som ”vet du om att din mamma är en 
slampa”. Det gjorde ont, säger hon. 

Nadine är rullstolsburen och har därför alltid 
assistenter omkring sig. De vuxna på skolan var 
ständigt närvarande. Men de valde att inte se, menar 
hon. 

– I stället bestod varje rast av att jag ensam satt och 
fyllde i formulär. Alltså kränkningsformulär. Jag tror 
att lärarna bad mig att göra det för att det skulle se ut 
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som att de agerade mot de kränkningar jag blev utsatt 
för. Men i själva verket gjorde de ingenting. 

Formulären hamnade på hög – en hög som växte sig 
stor allteftersom åren som gick. Resan från mobbad till 
erkänd var lång för Nadine. 

– De vuxna tyckte att det var enklare att se det som att 
jag provocerat fram en reaktion hos min mobbare och 
ville få situationerna att se ut som bråk. Att berätta 
min historia gång på gång tog till slut emot, jag hade 
ingen lärare eller någon annan vuxen som jag litade på. 

– Ibland pratade lärare med den elev som utsatte mig 
mest, men det tycktes bara elda på hela grejen. 
Mobbaren verkade gilla uppmärksamheten och 
personens föräldrar kallades aldrig in till något möte. 
Det gjorde inte jag eller mina föräldrar heller. 

Nadine blev ensam. Allra värst var det det under det 
sista året innan hon bytte skola. Det som fick henne att 
fortsätta stå upp för sig själv var hennes mamma. Det 

är också hennes råd till andra, att prata med sina 
föräldrar. 

– Länge kände jag att något var fel på mig. ”Kanske 
överdriver jag?”, minns jag att jag tänkte. Men jag och 
mamma pratade varje eftermiddag och jag frågade 
henne uppriktigt om något var fel på mig. Hon var den 
som fick mig att förstå att det handlade om mobbning, 
säger Nadine. 

När inget hände tog Nadines mamma kontakt med 
rektorn. När åtgärderna uteblev tog de beslutet att hon 
skulle byta skola. 

– På den nya skolan kunde jag genast bygga goda 
relationer till flera vuxna. I min nya klass hade vi även 
värdegrundsarbete en timme i veckan där vi pratade 
om allas lika värde och hur man motverkar mobbning. 

Nadine ser att man ofta fokuserar på akuta åtgärder 
när kränkningar kommer, i stället för förebyggande. 
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– För mig hade det varit bra om lärarna regelbundet 
frågat mig hur jag mådde och om de faktiskt hört mig 
när jag bad om hjälp. 

Det är viktigt att man lägger ner mer än två temadagar 
per läsår på arbetet mot mobbning understryker hon. 

Ansvaret ligger alltid hos de vuxna när det gäller att 
motverka mobbning menar hon. 

– Om de inte lyssnar så finns det ingen garanti för att 
ett barn berättar om kränkningar. 

Nu hoppas Nadine att själv kunna hjälpa både vuxna 
och barn genom att berätta sin historia och genom sitt 
engagemang hos organisationen Friends barn- och 
ungdomsråd. 

– En av de viktigaste sakerna för mig som utsatt var att 
känna att andra visste vad jag gick igenom. 

I dag går hon sitt tredje år på Kulturama och vardagen 
ser annorlunda ut. Men djupa spår av otillräcklighet 
och dålig självkänsla finns kvar. 

– Flera år senare kan jag höra mobbarens röst i mitt 
huvud och jag har väldiga komplex över mig själv som 
människa. Jag är alltid rädd för att förlora vänner 
eftersom att jag inte hade så många av dem. 

Nadine vill se att vuxna tar krafttag och inte glömmer 
att mobbningen fortsätter även när det är 
distansundervisning under pandemin. 

– Mobbningen försvinner inte, den byter arena. Jag 
har hört att det finns kuratorer som säger att de inte 
har något att göra nu. Men det är bara att gå ut på 
nätet så kommer man att hitta ungdomar som ropar på 
hjälp. 

Kränkningar kan förekomma på sociala medier som 
Snapchat, men även i de digitala klassrummen på 
lektionstid menar hon. 

– Lärarna har inte koll på vad eleverna gör när man 
delar upp dem i grupper i de digitala klassrummen. 
Det är viktigt att ta reda på vad elever använder sina 
plattformar till, säger hon. 
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Johanna Sundbeck 

johanna.sundbeck@dn.se 

FRIENDS TIPS. SÅ FÖREBYGGER DU MOBBNING 

1 Inkludera barnen och ung-domarna när ni arbetar 
med skolans eller idrottsföreningens värdegrund. 

2 Fråga barnet hur det resonerar när det utsätter andra 
för mobbning. Särskilj personen från handlingen och 
ha inställningen att beteenden går att arbeta bort. 

3 Samarbeta för att förebygga mobbningen. Gå ihop 
med andra föräldrar och etablera en kontakt med 
barnens skola eller idrotts-förening. 

4 Bemöt ett barn som blir utsatt för mobbning med 
lyhördhet och förståelse. Förklara att du kommer att 
göra det som krävs för att lösa problemet. Ha i åtanke 
att unga som blivit utsatta för mobbning under hela 
uppväxten har tappat förtroendet för både barn- och 
vuxenvärlden. Visa dem att det är värt att etablera 
kontakt med dig.  Källa: Friends 

13 ”Jag fick ingen 
förfrågan om att delta i 
SVT:s dokumentär” 
SVT:s dokumentär ”Persona non grata”, där 
den tidigare våldtäktsanklagade komikern 
Soran Ismail talar ut, har fått hård kritik för att 
vara ensidig. 

– Jag har aldrig fått någon förfrågan om att 
delta, säger en av de anmälande kvinnorna till 
DN. 

I veckan har SVT:s dokumentär ”Persona non grata” 
väckt starka reaktioner på olika håll. Programmet har 
anmälts till Granskningsnämnden och kritiserats för 
att vara ensidigt och bidra till en ”metoo-backlash” 
genom att låta Soran Ismail få berätta sin historia.  

Det var i samband med metoo som komikern 
polisanmäldes för flera våldtäkter och sexuella 
ofredanden. Samtliga förundersökningar har lagts ner 

1057



och Soran Ismail nekar till anklagelserna. Ingen av de 
kvinnor som anmält medverkar i dokumentären. 

DN har varit i kontakt med en av kvinnorna, som i den 
här artikeln kallas för Malin. När hon i slutet av förra 
året fick höra talas om projektet blev hon chockad och 
rädd, berättar hon. 

– Jag kände mycket oro över SVT:s vinkel, att han som 
offentlig person får allt det här medieutrymmet för att 
berätta sin historia. Jag har ingen motsvarande 
plattform och har fortfarande inte fått någon 
upprättelse. Det finns en stor maktobalans i det som 
gör mig väldigt frustrerad, säger hon.  

I programmet uppger SVT att man sökt kvinnorna via 
deras målsägarbiträden. ”Två har inte återkommit. En 
har meddelat att hon inte vill medverka”, uppger SVT i 
programmet. 

Kvinnan som fick frågan men tackade nej har berättat 
om sitt beslut för Veckorevyn. 

– Jag ville inte medverka eftersom jag var rädd för hur 
de skulle använda mina ord, och att de skulle formas 
efter deras agenda, säger hon till tidningen. 

Malin uppger dock att hon inte nåtts av någon 
förfrågan från SVT. 

– Det var jag som självmant ringde upp efter att ha 
hört talas om projektet. Jag ringde från dolt nummer 
och uppgav inte mitt namn, jag sa bara att jag var en av 
de utsatta och att jag ville ha mer information. 

Hennes intryck var då att SVT inte var intresserat av 
att låta offren medverka i dokumentären, säger hon. 

– Det var tydligt att de endast ville ha kontakt med mig 
i researchsyfte. De sade att de önskade ”mer kött på 
benen” för att kunna ställa mer nyanserade frågor till 
Soran. Jag kände att det där kan de väl googla själva. 
Jag hade ingen lust att hjälpa dem med det, säger hon 
och fortsätter: 

– Jag tycker att det är konstigt att SVT försöker få det 
att framstå som att vi har tackat nej till att medverka, 
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de skjuter över ansvaret på oss. Men jag har aldrig fått 
någon förfrågan om att delta. Jag har inte tackat nej till 
någonting. 

Hade du tackat ja om du hade fått frågan? 

– Rent hypotetiskt – kanske. Men det hade krävts att 
jag kunde känna mig trygg med att de ville göra ett 
balanserat program. Nu fick jag tyvärr inget förtroende 
alls. Min känsla var att det här var 
sensationsjournalistik. 

Jorun Collin är projektledare och redaktör för 
”Persona non grata”. Hon uppger att utgångspunkten 
för programmet hela tiden har varit att skildra Soran 
Ismails perspektiv. 

– Tanken har aldrig varit att först lyfta den ena sidan 
och sedan den andra sidan och sedan försöka gå till 
botten kring vems version som egentligen stämmer. Vi 
har varit tydliga från första början om att det är Soran 
Ismails historia vi vill berätta, säger hon. 

Tittar man på dokumentären är det lätt att få 
uppfattningen att ni sökt kvinnorna för att ni 
vill att de ska medverka. Men kvinnan jag har 
varit i kontakt med säger att hon varken blivit 
sökt eller fått frågan av er? 

– Vi har varit extremt tydliga med att vi vill få kontakt 
med de här kvinnorna för att ta del av deras version, så 
att programmet kan bli så nyanserat som möjligt. Vi 
har sökt samtliga kvinnor med målsägarbiträden, vid 
upprepade tillfällen. Och vi får utgå från att 
förfrågningarna förts vidare från målsägarbiträde till 
målsägare, säger Collin och fortsätter: 

– Med det sagt så kan jag förstå att de inte vill, det är 
ett komplicerat ämne och jag kan förstå att man 
känner en skepsis gentemot oss. Det är också en 
anledning till att vi inte har försökt jaga dem. 

Enligt Jorun Collin är syftet med dokumentären inte 
att reda ut skuldfrågan, utan att berätta historien om 
en anklagad som inte blivit dömd av rättssamhället 
men där anklagelserna lever kvar och hur det påverkar 
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personen. Hon invänder mot att programmet skulle 
vara ensidigt berättat.  

– Jag tycker att vi har med kvinnornas perspektiv, 
även om de inte medverkar i kött och blod. Vi 
redovisar tydligt vilka övergrepp Soran Ismail 
anklagats för, hans beteende ifrågasätts hårt i 
intervjuerna med honom och vi har också med kritiska 
röster som Kajsa Ekis Ekman som för fram hur svårt 
det är att få en våldtäktsanklagad person fälld. Ismails 
agerande ifrågasätts också av kolleger i programmet, så 
jag skulle säga att det här är allt annat än en 
rentvättning. 

I veckan gick författaren och debattören Kajsa Ekis 
Ekman, som medverkar i programmet, ut i sociala 
medier och riktade skarp kritik mot SVT. Bland annat 
kallade hon det ”extremt oetiskt att göra en 
dokumentär om sexualbrott utan att ta med offrens 
röster”.  

– Jag kan förstå den kritiken, det är svåra frågor, säger 
Collin. Men jag står ändå fast vid att det här är en 

relevant skildring, bland många, i efterspelet av metoo. 
Jag tycker att vi står stabilt i vår publicering. 

Få sexualbrottsanmälningar leder till åtal och ännu 
färre till en fällande dom. Malins anmälan till polisen 
lades ner i brist på bevis. DN har tagit del av 
dokumentet.  

– Det var väntat att den lades ner. Mina vittnen befann 
sig inte på platsen där det hände, men det var ändå ett 
tufft besked. Hela den här processen har varit 
smärtsam att gå igenom, jag går fortfarande i terapi för 
det som skedde. Att anmäla var ett sätt att ge mig själv 
upprättelse. 

DN har sökt Soran Ismail och kvinnans 
målsägandebiträde. 

Malin heter egentligen något annat. 

Kajsa Haidl 

kajsa.haidl@dn.se 
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13 Kulturministern vill 
se förändringar av 
presstödet 
Tidningsutgivarna har föreslagit en 
omfattande förändring i presstödet. Lars 
Truedson på Institutet för mediestudier tror 
att det finns brett stöd för förslaget men varnar 
samtidigt för att lokaljournalistiken kan 
utarmas om det saknas riktade stöd till små 
tidningar på mindre orter. 

I en debattartikel i DN har branschorganisationen 
Tidningsutgivarna, TU, föreslagit en förändring av det 
nuvarande presstödet. Organisationen vill slopa det så 
kallade driftstödet och i stället införa ett 
momsundantag för tidningar samt att 
arbetsgivaravgiften för journalister reduceras. 

Driftstödet, som funnits sedan 1971, har traditionellt 
gått till så kallade andratidningar på orter. Det vill säga 

den mindre av två tidningar, som ett sätt att stödja den 
fria åsiktsbildningen. 

– Jag tror att om man slutar specialdestinera stöd till 
dessa små tidningar, som i dag alltid ägs av den stora 
tidningen på orten, så kommer förmodligen koncernen 
att sluta ge ut dem, säger Lars Truedson, journalist och 
föreståndare för Institutet för mediestudier. 

Han beskriver den lokala journalistiken som den mest 
sårbara, med stor risk att det blir vita fläckar i 
bevakningen på en ort där det saknas redaktioner och 
journalister. 

– I dag behöver staten knappast stödja åsiktsspridning 
i dagstidningar, tröskeln för att nå ut med åsikter har 
sänkts med internet. Utan det är nyhetsjournalistiken 
som är skyddsvärd. Frågan handlar om hur man ska få 
så många lokala reportrar som möjligt. 

Han framhåller därför vikten av riktade stöd, så kallat 
vita fläckar-stöd, som kan ges till lokala redaktioner 
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men kanske också till vissa ämnesområden där 
bevakningen behöver stärkas. 

Det nuvarande systemet bygger på objektiva kriterier 
som till exempel hur många hushåll en tidning når ut 
till och hur stor andel unikt innehåll den har. 
Parametrar som inte klarat sig speciellt bra i den 
digitala eran, menar Lars Truedson. 

– Alla försök på nya system har landat i att det blir mer 
skönsmässiga bedömningar, mer saker som riskerar 
att influeras av beslutsfattarnas åsikter. Vi måste hålla 
staten så långt borta från yttrandefriheten som 
möjligt.  

Han frågar sig till exempel hur TU:s förslag om en 
minskad arbetsgivaravgift för journalister kommer se 
ut i praktiken. 

– Staten kommer behöva bestämma sig för om en 
person som till exempel skriver krönikor och ledare, 
kanske ibland någon nyhetstext, på en sajt med 
anknytningar till ett radikalt parti är en journalist. 

Plötsligt får vi ett statligt godkännande ifall någon är 
en journalist. Vill vi det? 

TU:s tillförordnade vd Thomas Mattsson säger att de 
politiska reaktionerna på förslaget har varit positiva.  

– Jag tycker att det verkar som att riksdag och regering 
vill ha ett brett samförstånd och mediestöd, säger han. 

Han säger att det behövs ett nytt stöd eftersom det 
endast är några få dagstidningar som i dag får tillgång 
till det. 

– Stödet slukar dessutom cirka 70 procent av det totala 
mediestödet och har dessutom fokus på 
pappersutgivning samtidigt som publiken vill ta del av 
nyheter i mobiltelefonen. Vi behöver ett modernare 
stöd som är teknikneutralt och affärsmodellsneutralt, 
säger Thomas Mattsson. 

Moderaterna har i en debattartikel i Dagens Industri 
lagt fram förslag på hur stödet kan ändras. De skriver 
bland annat att driftstödet i sin nuvarande form är 
föråldrat. 
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”Driftsstödet bör bli teknikneutralt och premiera det 
som är dagspressens unika bidrag – journalistisk 
originalproduktion”, skriver de. 

Kulturminister Amanda Lind (MP) skriver i en 
kommentar till DN att hon tycker att TU:s förslag är 
intressanta.  

– Det ligger mycket i TU:s analys om att driftsstödet i 
sin nuvarande utformning är på väg att spela ut sin 
roll. Därför behövs reformer på området 

Hon anser att en bred förankring och dialog med 
riksdagens partier är viktigt.  

– Jag delar också TU:s syn om behovet av bättre 
stödsystem för distributionen och just därför föreslår 
vi nu i vårändringsbudgeten ett stärkt 
distributionsstöd för tidningar som drabbas av 
systemet med varannandagsutdelning.  

Agnes Laurell 

agnes.laurell@dn.se 

13 ”Många inser först 
nu hur stor betydelse 
vissa ritualer har” 
Varför är religionen viktig för människan och 
vilken roll spelar den i Sverige i dag? DN har 
pratat med två forskare som beskriver hur 
religionen kan ge tröst i svåra tider. 

– Alla har ett sätt att ge mening till saker 
omkring dem, säger teologiforskaren Ryszard 
Bobrowicz. 

Religionen och människorna 

Del 2 

Sverige är ett sekulariserat land, men med många 
religioner och livsåskådningar i befolkningen. Vad har 
religionen för roll i samhället i dag? Första delen 
publicerades den 12/4. 
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För vissa människor spelar religionen mindre roll. 
Andra lever eller brottas med religiösa frågeställningar 
nästan hela tiden. Det säger Elena Mali, professor i 
teologisk etik vid Uppsala universitet. Hon berättar att 
religionens roll i vår samtid kan analyseras ur två 
perspektiv: religionens betydelse för samhället och 
religionens betydelse för individen på ett personligt 
plan.  

– Där är intressant att fundera på i samband med 
covid-19. Visst är det så att vi lever i en kultur av 
självbestämmande och det leder till att vi gärna vill tro 
att vi har kontroll över våra liv och är oberoende av 
andra, men även i vanliga tider kan det prövas, säger 
hon. 

Som exempel nämner Elena Namli hur vi kan bli sjuka 
och förlora våra nära. Under en pandemi blir det 
särskilt uppenbart att vi inte kan lösa alla våra problem 
själva, säger Elena Namli. 

– Den sekulära majoritetens kultur har utvecklats mot 
bakgrund av en religionskritik som vill frigöra 

människan från hennes beroende av traditioner. Men i 
en situation som vi befinner oss i nu handlar det 
snarare om att ha tillgång till resurser som finns i just 
traditioner, bland annat i de olika religionerna. 

Hur tror du att religionen kan hjälpa just nu? 

– Det är viktigt att vi är medvetna om att vi talar om 
olika religioner, för vi lever i ett mångreligiöst 
samhälle. Vi har kristna samfund, muslimska samfund 
och judiska samfund som har tillgång till olika 
traditioner och berättelser som förts vidare genom 
generationer. 

Traditionerna ger en känsla av sammanhang och kan 
hjälpa när människor inte har makt att påverka sin 
egen situation, säger Elena Namli. Så hur handskas 
man med en situation där det inte går att vara stark 
och oberoende? Att be och ta del av texter som ger 
mening och tröst är två exempel, säger hon. 
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– Religionen hjälper till att möta människor som lider, 
men framför allt handlar det om att lyfta blicken, säger 
hon och fortsätter: 

– Det finns vittnesmål från Förintelsen om att 
människors tro gav stöd i förtvivlade situationer. 

När den enskilda personens problem sätts i ett större 
sammanhang får problemen en annan proportion, 
säger Elena Namli. 

– I den kultur vi lever i föreställer vi oss gärna att vi 
kan ha kontroll och fixa saker. Vi lägger över ansvaret 
på staten och vill att den kommer med en lösning på 
pandemin. Det är klart att staten måste agera, men 
samtidigt finns det något mänskligt i att det finns saker 
som Stefan Löfven inte rår på. 

– Vi är kroppsliga varelser, det finns virus, vi är 
dödliga. Insikten om människans sårbarhet är central 
för många religiösa traditioner. Religionerna har 
resurser för att adressera människans dödlighet och 

hennes beroende av krafter som hon saknar en makt 
över.  

Går det att finna meningen med livet genom tro?  

– Det är klart att det går. För många människor – då 
som nu – utgör religionen en stor del av deras 
livsvärld. När vi sekulariseras brukar vi göra det från 
olika konkreta traditioner. Det gör att religionen ofta 
är närvarande även för personer som inte anser sig 
vara religiösa.  

Samtidigt kan religionen betyda olika saker.  

– Det går ju inte att säga ”jag är bara kristen”. En 
persons identitet inkluderar många element. Det går 
att samtidigt vara kristen, forskare, feminist och 
socialdemokrat. 

Ryszard Bobrowicz vid Centrum för teologi och 
religionsvetenskap, Lunds universitet, delar in 
religionens roll i Sverige i tre nivåer: på individnivå, på 
kollektiv nivå och på samhällelig nivå. På individnivå 
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säger han att religionen kan hjälpa människor att göra 
vardagen begriplig. 

– Det hjälper människor att hitta en mening med vad 
de gör, säger han. 

På kollektiv nivå kan religionen hjälpa till att skapa ett 
sammanhang medan den på samhällelig nivå kan bidra 
på ett större plan, säger han. Som exempel för de båda 
nivåerna nämns hur Svenska kyrkan hjälpte till att 
bygga broar mellan flyktingar och kommuninvånare 
när drygt 160 000 människor sökte skydd i Sverige 
under 2015, framför allt till följd av kriget i Syrien. 
Samtidigt såg han hur samma organisation på 
samhällelig nivå gjorde ett mer övergripande arbete. 

– Inom Svenska kyrkan gjordes ett stort fotarbete och 
det fanns tillgång till människor som kunde hjälpa till 
med mottagandet och med boende till alla som flytt, 
säger han.  

Ryszard Bobrowicz talar gärna om vikten av ”multi-
faith praxis”, ett uttryck för när olika religioner 

samarbetar kring gemensamma frågor. Han säger att 
det blir allt vanligare att se sådana typer av 
samarbeten, där Svenska kyrkan arbetar tillsammans 
med andra religiösa samfund för att hitta 
gemensamma vägar framåt. Ett sådant exempel är 
projektet ”En värld av grannar”, som han själv är 
involverad i.  

– Man börjar göra saker tillsammans utifrån 
gemensamma mål. Utifrån de målen kan man 
identifiera skillnader och hantera dem. Det är bra för 
hela samhället och sker inte bara på ledningsnivå utan 
även på gräsrotsnivå, säger han.  

– Det finns goda exempel på hur den här typen av 
samarbeten främjar framför allt integration, motverkar 
främlingsfientlighet och polarisering, säger Ryszard 
Bobrowicz.  

Ryszard Bobrowicz säger att han ser positivt på det 
ökade samarbetet mellan olika religiösa grupper som 
sker i Sverige.  
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– Det är fint att se att det inte längre finns en lika stor 
motsättning mellan olika religioner. Många har börjat 
se att oavsett om någon är kristen eller muslim så är 
människor lika och många tror på ungefär samma sak, 
oavsett om vi kallar det olika saker. För 50 år sedan 
skulle dessa grupper separeras mycket mer än i dag.  

– Olikheter börjar uppskattas alltmer och många 
börjar inse att få saker är svarta eller vita. Vi är inte 
likadana men det finns heller ingen stor splittring. 
Man börjar se bortom barriärerna och det är 
fantastiskt. Under 2000-talet har det skett en stor 
ökning av samarbeten mellan religioner.  

Samtidigt sker en ökad polarisering i samhället där 
högerextrema grupper växer runt om i västvärlden, hur 
ser du på det?  

– Jag skulle säga att polarisering är ett resultat av en 
viss frestelse vi har att dela in världen i svart eller vitt, 
vilket skapar en falsk tudelning. Den här frestelsen blir 
starkare under en kris eller under omvälvande tider. 
Det kan vara anledningen till att polariseringen växte 

efter finanskrisen 2008. Under sådana tider får 
extrema röster en starkare dragningskraft än 
måttfulla.  

– Vad gäller religionen och sekulära röster kan två 
sidor uppkomma, en som vill göra sig av med all form 
av synlig religion helt och hållet och en som strävar 
efter en typ av sekterisk avskildhet. Paradoxen för de 
högerpartier som dyker upp runt om i Europa just nu 
är att de försöker tillgodose dem båda, vilket gör att de 
ofta har paradoxala hållningar – å ena sidan snäser de 
åt den ”religiösa synligheten av muslimer”, å andra 
sidan vill de se en återkomst av kristendomen och 
kristna värderingar i sina respektive länder.  

Det är här det är viktigt att arbeta över gränser och se 
till att människor möter varandra, säger Ryszard 
Bobrowicz. Han får samma fråga som sin 
forskarkollega: Går det att hitta meningen med livet 
genom tro eller religion? 

– Definitivt. Jag tror att det är den främsta 
anledningen till att människor vänder sig till 
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religionen. Men jag tror att ett problem med själva 
frågan är att ur ett västerländskt perspektiv tror vi att 
religionen är ett begrepp som människor tillskrivs. Det 
kan bli märkligt för människor som kommer till 
Europa från andra delar av världen. Religionen är ett 
sätt att leva, ett sätt att tänka och det är svårt att skilja 
från andra delar av livet. Det handlar om hur 
människor tar sig an världen. Det ger inte bara mening 
till livet utan även till alla aktiviteter som utförs, säger 
Ryszard Bobrowicz. 

Varför har religionen varit så viktig för människan 
historiskt sett?  

– Jag tror att om man ser på mänsklighetens eller 
religionens historia så är det svårt att separera 
religionen från annat som skett i samhället eftersom 
det varit så sammanflätat med allt annat. Det gör att 
det är svårt att säga om fördelar som vissa 
förändringar inneburit för mänskligheten berodde på 
religionen, politiken eller förändringar i samhället.  

– I den här kontexten är det svårt att svara på den 
frågan för jag tror att alla på ett sätt har en egen 
religion, oavsett om man uppfattar det så eller inte. För 
alla har ett sätt att ge mening till saker omkring dem. 

I svåra tider som under pandemin kan religionen 
genom olika typer av traditioner hjälpa människor att 
försöka finna en mening i tillvaron. 

– Många har så mycket i huvudet och jobbar kanske 
mer än någonsin historiskt sett. Vi har sällan tid att 
fundera speciellt mycket på hur vi tillbringar vår tid 
och på meningen bakom hur vi valt att tillbringa den. 
Genom religiösa traditioner tror jag det går att ge 
kontext och mening till vad man gör, säger Ryszard 
Bobrowicz. 

När våra liv begränsas på det sätt som skett under 
pandemin, blir det tydligt hur viktiga ritualer kan bidra 
till välbefinnandet, menar Elena Namli. 

– Det kanske är först nu många inser hur stor 
betydelse vissa ritualer har. Det är först när det inte är 
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möjligt att göra vissa saker som man blir medveten om 
hur viktiga de är. 

Ida Yttergren 

ida.yttergren@dn.se 

FAKTA. SÅ RELIGIÖST ÄR SVERIGE 

Andel som tror på Gud: 36 procent. 

SOM-institutets undersökning visar en stor skillnad 
mellan personer födda i Sverige och utlandsfödda. 
Bland de svarande som var uppvuxna i Sverige uppgav 
33 procent att de tror på Gud. Samma siffra för de 
svarande som växte upp inom Europa var 54 procent 
och utanför Europa 77 procent. 

Bett till Gud den senaste månaden: 20 procent. 

Besökt en gudstjänst minst en gång i månaden: 9 
procent. 

Medlem i religiöst samfund: 73 procent. 

Källa: Rapporten Svenska religionstrender från 2019 
av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 

13 Stig Malm 
Som meddelats har tidigare LO-ordföranden Stig 
Malm, Solna, gått bort i covid-19, 79 år gammal. 
Hans närmaste är döttrarna Heléne och Maria samt 
barnbarn. 

Med Stig Malms bortgång, LO:s ordförande 1983–93, 
har svensk arbetarrörelse förlorat en av sina 
skickligaste debattörer. Han kunde vara sylvass i 
kommentaren om så behövdes, rapp, kvicktänkt och 
hade humor. Han var en färgstark LO-ordförande, 
slagfärdig, dråplig och ibland rent brutalt rak i sin 
formuleringskonst, men alltid med de enskilda 
medlemmarnas bästa för ögonen. 

Det var alltid en glädje att samtala med Stig Malm. 
Han stack aldrig under stol med sin uppfattning. Lika 
orädd som han var för att ta strider lika dråplig kunde 
han vara i sin beskrivning av verkligheten. Han vågade 
som få ledande personer i offentliga livet ge så raka, 
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intressanta och levande interiörer från vad som 
verkligen hade hänt bakom fasaderna. 

Många av Stig Malms beskrivningar har blivit 
klassiker. Ordet finansvalp lever fortfarande kvar. Vi 
som var med minns väl hur han i den strid med 
finansministern K-O Feldt som kom att kallas 
”Rosornas krig” läxade upp de socialdemokratiska 
riksdagsledamöter som vek sig inför trycket från 
finansen och menade att de uppförde sig som ”skållade 
råttor”. 

Trots sina ibland hårda ord hade Stig Malm samtidigt 
stor förståelse för näringslivets villkor och en bergfast 
övertygelse om värdet i en av rättvisa genomsyrad 
fördelningspolitik. 

Med sin bakgrund i ett arbetarhem i Sundbyberg och 
erfarenheter av att som sextonåring ha börjat arbeta på 
en mekanisk verkstad, för att sedan utbilda sig på 
yrkesskola till instrumentmakare, bar Stig Malm med 
sig en djup känsla för arbetarrörelsen och 

socialdemokratins värderingar och behovet av att 
utveckla och hålla dem levande. 

Han var starkt kritisk till nedrustningen av 
utbildningen inom fackförbunden och partiet, han såg 
det som ett misstag som skulle få stora konsekvenser 
på sikt för hela arbetarrörelsen. 

Efter att ha lämnat rampljuset i LO fortsatte Stig Malm 
att engagera sig i politiken, nu som en drivande och 
uppskattad kommunpolitiker i Solna. Sin slagkraft och 
förmåga att ta debatter visade han i 
kommunfullmäktige och var även respekterad av sina 
politiska motståndare. 

Med Stig Malm har en genuin företrädare – och 
working class hero – för svensk arbetarrörelse gått ur 
tiden. 

Robert Björkenwall, Jaan Ungerson 
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14 Öppna förskolan 
hjälper de nya 
svenskarna att hitta en 
plats 
Tänk vad fint Sverige är ändå! Ta bara en sådan sak 
som att det alltså finns en helt avgiftsfri verksamhet för 
de barn som inte har börjat i förskolan än, antingen för 
att de är för små, eller för att deras föräldrar vill ha 
dem hemma hos sig fram till skolåldern. 

Genom öppna förskolan får de träffa andra barn och 
leka. Men den är också en mötesplats för föräldrarna, 
alldeles oavsett bakgrund – i synnerhet dem som 
invandrat hit. 

Bristen på integration är ju annars ett ofta påtalat 
bekymmer; att det för många tar så lång tid att komma 
in i det svenska samhället. 

Det gäller inte minst kvinnor: De första fem åren är det 
dubbelt så många fler män än kvinnor som jobbar. Och 
efter fem år, när kvinnorna ändå börjar komma i kapp 
litegrann, har 49 procent av dem likväl inget arbete. En 
majoritet är hemma med barn, och blir där mer eller 
mindre isolerade från det svenska, ofta under en lång 
tid. 

På detta finns det en rad förslag på lösningar, och som 
så ofta vad gäller invandrare är det bland politikerna 
mäkta populärt att använda både hårdhandskar och 
piska. En av de idéer som påtalats har varit 
obligatorisk förskola för barn till föräldrar med 
utländsk bakgrund. För dessa familjer ska valfriheten 
alltså inte gälla, de små ska tas från sin mamma och 
pappa med tvång. 

Öppna förskolan är ett alternativ till detta, det visar en 
ny kartläggning från Sveriges kommuner och regioner. 
Och genom att samarbeta med barnavårdscentralen 
kan fler barn slussas in dit på helt frivillig väg. 
Därigenom når man också de vuxna. 
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För det är med de utrikes födda som med svenskar: de 
allra flesta vill vara en del av samhället, vill försörja sig, 
vill ha ett sammanhang. På öppna förskolan kan de 
träna sin svenska, lära sig mer om kulturen, träffa 
andra föräldrar, få hjälp med myndighetspapper och 
samhällsinformation, ta de första stegen till ett jobb. 
Samtidigt umgås deras barn med svensktalande barn, 
och får därför språket med sig tidigare. 

Drygt hundra kommuner erbjuder i dag 
integrationsprogram via öppna förskolan. Det borde 
vara alla. För det är ingen välgörenhet detta handlar 
om, utan en nödvändig satsning av rent egenintresse 
från Sveriges sida: Antalet äldre beräknas öka med mer 
än 50 procent de kommande tio åren. Samtidigt 
kommer antalet personer i arbetsför ålder bara att öka 
med lite drygt 5 procent. 

Därmed har vi helt enkelt inte råd med resursslöseriet i 
att hundratusentals nya svenskar sitter hemma i 
skymningslandet bakom neddragna persienner, utan 
att någonsin hitta sin plats i det land som också är 
deras. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 

14 Försiktig optimism i 
modebranschen 
Modehandeln krisar fortfarande – men ser ut 
att resa sig långsamt. 

I mars ökade klädhandeln med nästan 27 
procent och skohandeln med cirka nio procent, 
jämfört med samma månad förra året, visar 
Svensk Handels så kallade stilindex. 

Jämför man i stället med mars 2019 backar däremot 
både kläd- och skohandeln ordentligt, med 26 
respektive 49 procent. 

– Försäljningen återhämtar sig från bottennivåerna för 
ett år sedan. Vi ska minnas att det var i mars förra året 
som pandemin slog till med full kraft och över en natt 
lämnade shoppinggator och butiker tomma. Att mars 
2021 skulle bli bättre är föga förvånande, säger Mats 
Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel. 

Läget är fortsatt tufft, understryker han. 

Försäljningen på nätet fortsätter att växa och väger till 
viss del upp för tappen i de fysiska butikerna. TT 
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14 S vill starta 
gymnasium inriktat på 
it-utbildning 
S i Stockholm stad vill starta ett gymnasium 
inriktat på it-teknologi för att mäta 
arbetsmarknadens behov av digital kompetens. 
Men den blågröna majoriteten säger nej. 

Förslaget kommer från Karin Lekberg (S), ledamot i 
kommunfullmäktige, som i en motion skriver att ett 
gymnasium inriktat på digital kompetens är 
nödvändigt i en så digitaliserad stad som Stockholm 
och att det behövs för att möta efterfrågan på 
arbetskraft inom it-branschen. 

Enligt förslaget, som backas upp av V, bör ett nytt 
digitaliseringsgymnasium ha utbildningar som är både 
yrkesförberedande och högskoleförberedande. 

Den blågröna majoriteten anser inte att det finns något 
behov av ett nytt gymnasium på området då det redan 

finns teknikprogram i ständig utveckling på 
gymnasienivå och då många gymnasier även sam-
arbetar med högskolor och universitet. 

Enligt S och V skulle ett digitaliseringsgymnasium ge 
något ”helt annat” än nuvarande gymnasie-
utbildningar. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 
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Arbetsmarknad och 
företagare hanteras av 
arbetsmarknads-
departementet och 
näringsdepartementet 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152

1074



Arbetsmarknads-
departementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för 
frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, 
arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet 
ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet 
mellan kvinnor och män och mänskliga 
rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar 
departementet för arbetet för integration, mot 
segregation, rasism och diskriminering samt för 
att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.
Områden

Områden
• Arbete mot segregation
• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Barnets rättigheter
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Jämställdhet

• Nyanländas etablering
Om Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterad navigering
• Arbetsmarknadsdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1284
https://www.regeringen.se/remisser/#1284
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https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1284
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/eva-nordmark/


Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar 
för stadsutveckling och arbetet mot segregation 
och diskriminering

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

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet 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Arbetsmarknadsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
arbetsmarknadsdepartementet/

Myndigheter

• Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
16 augusti 2018 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsmiljöverket 
07 mars 2016 från Arbetsmarknadsdepartementet  

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

• Arbetsdomstolen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Svenska ILO-kommittén 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

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

• Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

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

• Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsförmedlingen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

   . Medlingsinstitutet
03 december 2014 från 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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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)

Märta Stenevis områden
• Arbete mot segregation

• Barnets rättigheterBostäder och 
samhällsplanering Demokrati och 
mänskliga rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

Med mera

1079

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
https://www.regeringen.se/press/presskontakter/#2522
https://www.regeringen.se/pressbilder/#2522
mailto:arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se?body=%0D%0A_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________%0D%0A%0a%E2%80%A2%20Till%20M%C3%A4rta%20Stenevi%20via%20registrator%0D%0A%E2%80%A2%20I%20princip%20all%20post%20och%20e-post%20till%20regeringen%20och%20Regeringskansliet%20blir%20allm%C3%A4n%20handling.%20Det%20inneb%C3%A4r%20bland%20annat%20att%20allm%C3%A4nheten%20och%20massmedia%20har%20r%C3%A4tt%20beg%C3%A4ra%20att%20f%C3%A5%20ta%20del%20av%20inneh%C3%A5llet.
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2522
http://wimnell.com/omr658.html


Näringsdepartementet
Näringsdepartementet har ansvar för frågor 
som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, 
innovation, landsbygd, livsmedel och regional 
utveckling.
Områden

Områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar
• Näringspolitik
• Regional utveckling

Om Näringsdepartementet

Relaterad navigering
• Näringsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Genvägar
Genvägar

• Information in English from the Ministry of 
Enterprise and Innovation

• 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
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/

Myndigheter

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

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

• Stiftelsen Norrlandsfonden (Norrlandsfonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Centrala djurförsöksetiska nämnden 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Skogsstyrelsen 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• Livsmedelsverket (SLV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens jordbruksverk (SJV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Lernia AB (Lernia) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet 

• Orio AB (Orio) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• Vattenfall AB (Vattenfall) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Vasallen AB (Vasallen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• Transportstyrelsen 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Trafikverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

•
• TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

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

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

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

• Svenska rymdaktiebolaget (SSC) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• Swedesurvey Aktiebolag (Swedesurvey) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedavia AB (Swedavia) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveaskog AB (Sveaskog) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
• Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

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

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

• Sjöfartsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SJ AB (SJ) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• SAS AB (SAS) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• PostNord AB (PostNord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• Patentombudsnämnden 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

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

• Metria AB (Metria) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• Luftfartsverket (LFV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Konkurrensverket (KKV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Jernhusen AB (Jernhusen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Infranord AB (Infranord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

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

• Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Bolagsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet 

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

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

• Apoteket AB (Apoteket) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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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
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Näringspolitik  

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
 SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
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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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04 Omställning för 
Ikea när antalet kunder 
begränsas 
Personal som innan pandemin reglerade 
insläpp vid konserter, står nu utanför Ikea i 
Barkarby för att räkna kunder. Varuhuset får 
inte ha fler än 500 besökare i lokalerna, och 
måste samtidigt se till att avstånd kan hållas. 

Under dagen är det Erik Sandells 
ansvarsområde, på sin skärm visar han att 352 
personer befinner sig i lokalerna. 

Erik Sandell, är finanschef för Ikea Barkarby och har i 
dag ansvar för det som kallas ”crowd management”, att 
kontrollera folkmassor. Skärmen han håller upp visar 
att det befinner sig 352 personer i lokalerna, vilket 
motsvarar 71 procent av varuhusets kapacitet. 

– Vi har en besöksräknare vid varje entré som räknar 
hur många kunder som kommer in och ut, då får jag en 

livesiffra på hur många som är i butiken. När vi är på 
den här siffran räcker det att jag kanske kollar var 
tionde minut, säger han. 

Beslut om restriktioner i varuhus och andra 
anläggningar har påverkat kundflödet, i första delen 
genom att antalet personer som får befinna sig i en 
lokal beräknas genom att varje person ska ha tio 
kvadratmeter i utrymme. Det beslut som infördes den 
6 mars innebär att antalet besökare inte får överstiga 
500 personer. 

Innan den senare restriktionen tog Ikea Barkarby emot 
1 100 besökare, att den siffran nu har halverats 
påverkar inte vardagarna i så stor utsträckning, men 
innebär en stor skillnad under helgerna.  

Stora plakat vid parkeringarna, och en skylt vid 
huvudentrén välkomnar kunderna med texten ”handla 
gärna ensam”. Trots anpassningar i varuhuset, finns 
det en utmaning med att enskilda personer ska följa 
restriktionerna. 
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– Säkerheten för våra kunder och medarbetare är alltid 
av yttersta vikt. Vi har en förväntan att informera 
sällskap vid entrén om att man bör handla ensam, och 
de flesta väljer att följa vår rekommendation, men 
kunderna kan välja att säga ”tack så mycket” och gå 
rakt in, vi har inte legal rättighet att stoppa dem, säger 
Erik Sandell. 

Till hjälp har Ikea också ett externt företag med 
personal som står utanför entrén. På helgerna när det 
är mer folk, reglerar de hur många som kommer in, till 
exempel genom att släppa in tio personer, när tio har 
gått ut. 

– De flesta av deras medarbetare är personer som 
tyvärr inte kan jobba med konserter, eller med insläpp 
på fotbollsmatcher som i vanliga fall. Nu jobbar de 
med samma sak, fast här i stället. Vi kommunicerar 
genom de här, förklarar Erik Sandell och tar upp en 
walkie-talkie ur fickan. 

Vid ingångarna står skyltar uppställda med vilka 
rekommendationer som gäller, inne på avdelningarna 

finns stora ställ med handsprit. Pilar och gula 
markeringar informerar om att hålla avstånd, och 
informationsdiskarna omges av plexiglas. Vid 
sängavdelning finns en vänthörna uppställd för att inte 
skapa köer i gångarna. 

Där står bland annat Åke Bergman, i färd med att 
beställa möbler åt en vän. Att handla på nätet är 
däremot ingenting han börjat göra i större omfattning 
för att det är en pandemi. 

– Jag känner mig inte så orolig för att handla under 
pandemin, jag anpassar mig efter tider när det är 
glesare med människor. Det har aldrig varit tillräcklig 
många utan jag har fått plats också, det har flutit på 
bra tycker jag, säger Åke Bergman. 

Du går inte och längtar efter att..? 

– Jag går och längtar efter en spruta nu, jag är ju 74 år 
så jag borde tillhöra riskgruppen. De har hört av sig 
och skrivit ”vi vet att du finns” så det ska komma en 
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kallelse snart. Men vilken spruta jag får, det vet jag 
inte, säger Åke Bergman. 

Samtidigt behöver Erik Sandell springa iväg på grund 
av ett tekniskt problem vid kassorna. 

– Nu måste vi se till att det inte samlas för många 
personer vid kassorna. Eftersom färre personer också 
går ut ur butiken, kommer vi inte kunna släppa in lika 
många, förklarar Jenny Vasquez Ling som är 
butikschef i varuhuset. 

Sedan två och ett halvt år tillbaka har hon haft jobbet 
som butikschef, under det senaste året har det 
inneburit stora förändringar för hennes vardag som 
chef. 

– Ibland känns det som att jag har tappat ett år för att 
man har varit helt inne i pandemin. Förändringen 
består av två delar. Det handlar om att ställa om 
internt, hur vi ska jobba, men också att ställa om 
externt som handlar om kundernas nya köpbeteende. 

Näringslivsorganisationen Svensk handel uppger att de 
stora varuhusen, med kapacitet för att ta emot många 
fler, påverkas kraftigt av maxantalet. 

– Från vår sida tyckte vi att man skulle ha gjort på ett 
annat sätt, regeln med tio kvadratmeter per kund har 
fungerat väl, vi tycker att man skulle ha jobbat vidare 
på den modellen istället. Till exempel att man ska ha 15 
eller 20 kvadratmeter per kund, säger Hans 
Tjernström Carraro, presschef för Svensk handel. 

Ett annat varhus som påverkas av begräsningen till 
500 besökare är Åhléns city. De kunde tidigare ta emot 
ungefär 2 000 besökare. 

”Självklart påverkar det oss negativt för det utmanar 
vår logistik och försäljning, samtidigt som vi vill vara 
en del av lösningen i att få ner smittspridningen”, 
skriver Weronica Nilsson, kommunikationschef för 
Åhléns, i ett mejl. 

Ikea har kompenserat bortfallet av fysiska kunder 
genom att satsa på utveckling av digitala tjänster. 

1089



Mycket av det som har effektiviserats under pandemin 
kommer även att stanna längre än så, resonerar 
butikschefen Jenny Vasquez Ling. 

– Jag längtar såklart tills det här är över, samtidigt tror 
jag att när vi väl kommer ur det, behöver vi möta upp 
vad alla har gått igenom. Det har varit otroligt mycket 
förändringar på kort tid. Det kan handla om en 
presskonferens, som efter några dagar måste leda till 
ett beslut, säger hon. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 

FAKTA. RESTRIKTIONER I STORA BUTIKER 

Efter Folkhälsomyndighetens förslag beslutades det 
den 6 mars om att begränsa antalet personer som får 
vistas i ett varuhus eller andra anläggningar till 500 
personer för att minska smittspridningen. Sedan innan 
finns en regel som innebär att varje besökare ska ha tio 
kvadratmeter i förhållande till lokalens yta. Det gör att 
taket på 500 personer berör större varuhus och 
butiker. Regeln gäller inte gallerior och köpcentrum. 

Den andra regeln som infördes innebär att butiker och 
köpcentrum ska vidta åtgärder för att besökare ska 
handla ensamma, genom att till exempel aktivt 
informera kunder om rekommendationen. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
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05 Tuff arbetsmarknad 
får färre unga att spara 
Arbetsmarknaden är tuff för unga under 
pandemin – och det slår även mot deras 
sparande. 

– Andelen unga som sparar har ökat över tid – 
men nu går det i andra riktningen, säger Ulrik 
Hoffman, vd på Ungdomsbarometern. 

Runt 2 000 ungdomar i Sverige i åldern 15–24 år har 
svarat på frågor om sitt sparande – och något har hänt, 
konstaterar analysföretaget Ungdomsbarometern som 
jobbar med att kartlägga ungas värderingar, attityder 
och beteenden. 

Andelen unga som sparar har gått ner under pandemin 
– från 82 procent 2018 till 77 procent under 2020. 

– Vi har mätningar från 2010 i dessa frågor, och det 
som är intressant nu är att vi ser ett trendbrott, säger 

Ulrik Hoffman som har svårt att säga huruvida det 
handlar om en effekt av corona. 

– Men en viktig sak som påverkats under det senaste 
året är tillgången på extrajobb och möjligheten att 
tjäna pengar, säger han. 

– Det här är kanske också ett sådant år då färre tagit 
steget och flyttar hemifrån, så då kanske det inte blir 
lika naturligt att starta ett eget sparande om man inte 
redan har det. 

Enligt undersökningen oroar sig 23 procent för sin 
ekonomi i dag, och hela 30 procent för sin ekonomi i 
framtiden. Resultatet visar också att det är är allt 
vanligare att sparandet är långsiktigt, snarare än att 
rikta in sig på konsumtion och resor. 

Boendet står i fokus för många. 2020 sparade 56 
procent av de unga tillfrågade till eget boende – vilket 
är en ökning med 14 procent på två år och 73 procent 
på 10 år. 
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En ökning kan även ses bland dem som sparar till 
pensionen – från 13 procent 2018 till 18 procent förra 
året, enligt undersökningen. 

Vem tänker på pension redan i 20-årsåldern? Inte helt 
ovanligt, om man får tro Arturo Arques som är 
privatekonom på Swedbank. 

– Till skillnad från tidigare, då pensionssparande var 
väldigt ovanligt, har allt fler unga börjat spara till sin 
pension, säger han. 

Arturo Arques understryker dock att det absolut 
viktigaste sparandet egentligen är att gå med i en a-
kassa. 

– Ja, ett viktigt råd för alla – inte minst unga som har 
hela yrkeslivet framför sig, säger han och fortsätter: 

– Det är en trygghetsförsäkring, annars behöver man 
ju spara mer själv. 

Enligt Arturo Arques visar Swedbanks egna tidigare 
undersökningar att hushållen generellt sett faktiskt 

sparat mer under pandemin, bland annat beroende på 
situationen på arbetsmarknaden samt att man inte gör 
av med pengar lika lätt. 

– Vad vi också kan se bland de unga är att man börjat 
spara mer, för man har insett att en sparbuffert är 
väldigt bra. Syftet med den är ju att överbygga 
oförutsedda utgifter, för hur duktig du än är kommer 
det hända saker i livet. 

Hur mycket ska man som ung lägga undan varje 
månad, tycker du? 

– Spara tio procent av inkomsten efter skatt, till dess 
att man har en sparbuffert som uppgår till två månads-
löner efter skatt. 

– De pengarna bör vara lätttillgängliga. 

TT 

FAKTA. OM UNDERSÖKNINGEN 

Ungdomsbarometern genomförs varje år. Syftet är att 
få en bild av hur unga tänker och tycker. 
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Totala antalet respondenter är 18 000 personer i 
åldern 15 till 24 år. Cirka 2000 personer har svarat på 
de specifika frågorna om sparande. 

Ungdomsbarometern 2021 är en digital 
enkätundersökning som genomfördes mellan den 6 
oktober och 5 november 2020. 

Källa: Ungdomsbarometern 

05 Lura inte unga med 
låtsasjobb 
Varje år har tusentals tonåringar sommarjobb som 
ordnas av kommunerna. I år har det på flera håll 
inkommit rekordmånga ansökningar, vilket sannolikt 
beror på ovanligt stora barnkullar och att 
servicenäringen knappt anställer på grund av pande-
min. Tyvärr gäller samma sak i kommunala 
verksamheter, där en del kommuner av 
smittskyddsskäl inte kommer att ta in ungdomar på 
äldreboenden och förskolor. 

Samtidigt som behovet av arbetstillfällen är som störst 
har alltså kommunerna det som svårast att hitta 
lämpliga arbetsuppgifter. Stockholms stad har därför 
förhandlat fram platser på externa företag, vilket är en 
bra lösning, förutsatt att ungdomarna får utföra riktiga 
uppdrag. 

För om alternativet står mellan ett hobbyliknande 
hittepå-projekt och inget sommarjobb alls är det 
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senare att föredra. Inte för att sysslolösa tonåringar 
inte kan utgöra ett problem. Utan för att ungdomar 
som plötsligt får betalt för att spela trumpet eller göra 
något som påminner om ett grupparbete i skolan, ges 
en felaktig bild av vad ett riktigt jobb innebär och hur 
relationen ser ut mellan prestation och lön. 

I stället för att trolla fram saker som egentligen inte 
behöver utföras kan kommunerna, om jobben inte 
räcker till alla, dels satsa på fler sommarlovsaktiviteter, 
dels hjälpa till att lotsa jobbsugna vidare. Förra 
sommaren var exempelvis behoven stora i de så 
kallade gröna näringarna. 

”Jobben finns, men det hänger på att ungdomarna kan 
tänka sig att göra detta”, förklarade Annika Bergman, 
verksamhetsledare på Grönajobb.se, och markerade 
därmed varför en sommar på grönsaksodlingen eller 
skogsplanteringen verkligen rustar tonåringar för 
arbetslivet. 

Där utförs arbetsuppgifter som kräver flit och disciplin. 
Inte kreativitet och entreprenörsanda. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 

06 ”Modern 
arbetsledning” (1921) 
Att leda och fördela arbetet har alltid krävt sin man. 
Att det skulle vara en kvinna verkade uteslutet när 
överingenjör Olof Kärnekull författade föreliggande 
skrift där ordet ”hon” lyser med sin frånvaro. 
Kärnekull noterar att trots den 48-timmar i lag 
stadgade arbetsveckan och en timlön på svindlande 
98,3 öre (i snitt) förslösar arbetarna 30 till 50 procent 
av tiden för vila, reparationer och annat som inte är 
produktivt. Till detta kom 2,1 förlorade arbetsdagar per 
år i form av strejker och lockouter. Lösningen: Förena 
arbetsgivarnas, arbetsledarnas och arbetarnas 
intressen. ”Utan samverkan mellan dessa är problemet 
om arbetstidens tillvaratagande olösligt”, konstaterar 
Kärnekull. Framsynt. 

Clas Svahn 
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07   8,5 
procent låg arbetslösheten på förra veckan. Det är 
samma nivå som veckan före. Däremot sjönk 
ungdomsarbetslösheten något, från 11,1 till 11,0 
procent, enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik. 

TT 

08 Ny satsning hjälpte 
Paulin in på 
arbetsmarknaden 
Utrikesfödda kvinnor har svårt att få jobb – 
över 80 000 befinner sig i långtidsarbetslöshet 
i Sverige. Södertälje är en av landets drabbade 
kommuner där närmare 3 000 kvinnor i dag 
står utan jobb. 

Fyrabarnsmamman Paulin Paulus var en av 
dem.  

Nu får hon hjälp ut i arbetslivet genom ett nytt 
projekt.  

45-åriga Paulin Paulus drar på sig munskyddet och 
skyddsglasögonen. Klockan är strax efter 13 på 
torsdagen – och hon ska just påbörja sitt tredje 
arbetspass på Ljungbackens vård- och omsorgsboende 
i Järna.  
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Hon ser ut genom fönstren i trevåningshuset. En 
kollega springer från parkeringen i den fallande snön.  

Paulin är en av åtta kvinnor som ingår i Telge Tillväxts 
pilotprojekt som ska hjälpa utrikesfödda kvinnor in på 
den svenska arbetsmarknaden. I dag är det elva år 
sedan hon lämnade sitt hemland Syrien. Utan 
utbildning, språkkunskaper och kontakter har det varit 
nästintill omöjligt att få jobb. 

– Jag har haft kortare vikariat på bland annat en 
förskola där man pratat mitt modersmål och då har det 
varit svårt att lära sig svenska, förklarar hon.  

Men sedan pandemin började har hon inte ens haft ett 
extrajobb.  

– Jag har en familj och fyra barn att försörja, därför är 
det här en enorm möjlighet för mig.  

Södertälje kommun har kämpat med arbetslöshet i 
flera år och har startat upp flera olika projekt för att 
hjälpa människor ut i arbetslivet. Telge Tillväxt var 
initialt en satsning på sommarjobb för unga men sedan 

2011 är det ett socialt bolag som anställer och hjälper 
hundratals att komma in på den reguljära 
arbetsmarknaden eller att påbörja studier. 

Under 2021 ska verksamheten satsa särskilt på 
utrikesfödda kvinnor i åldrarna 25 till 45 . 

– Vi erbjuder dem en tidsbegränsad anställning. För 
dem som vill arbeta inom omsorgen är första tiden 
förlagd till äldreomsorgen, berättar projektansvarige 
Lotta Blomgren. Lotta Blomgren.  

Sammanlagt 2 760 kvinnor födda utomlands är 
arbetslösa i Södertälje kommun,  

– Under det här året ska vi anställa 30 av dem. 

Paulin och de andra kvinnorna som deltar i 
pilotprojektet har varit inskrivna som arbetslösa hos 
Arbetsförmedlingen i minst sex månader. De blev 
utvalda bland tusentals arbetslösa av Telge Tillväxt i 
samarbete med Arbetsförmedlingen.  
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– I Södertälje har vi en större grupp utrikesfödda än i 
flera andra kommuner i Sverige så jag hoppas 
verkligen att det här kan bli ett arbetssätt framåt, säger 
Stina Sandbladh, enhetschef för Arbetsförmedlingen i 
Södertälje.  

Under pandemin har långtidsarbetslösheten nått 
rekordnivåer i Sverige. Över 80 000 utrikesfödda 
kvinnor i åldrarna 16 till 64 hade i februari i år varit 
arbetslösa i sex månader jämfört med drygt 70 000 
under samma period i fjol, enligt Arbetsförmedlingens 
siffror. 

Det totala antalet arbetslösa i Södertälje hade stigit 
från 11,1 procent i början av 2020 till 13,2 procent i 
februari 2021.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) fick i uppdrag av regeringen att ta reda på 
varför utrikesfödda kvinnor är särskilt drabbade och 
har presenterat resultatet i en färsk rapport. Ett hinder 
som lyfts är att många kommer till Sverige med kort 
utbildning och cv.  

Myndigheten pekar även på att kvinnor födda 
utomlands ofta söker sig till jobb inom vård och 
omsorg där det krävs utbildning. Telge Tillväxt har 
därför anpassat sitt pilotprojekt så att kvinnorna 
jobbar 60 procent för att ha tid över till studier bland 
annat i det svenska språket.  

– Pilotens mål är att minst hälften av de utrikesfödda 
kvinnorna ska gå vidare till studier eller långsiktig 
anställning efteråt, säger Lotta Blomgren. 

Paulin berättar att även om hon ännu inte har samma 
uppgifter som ordinarie personal så är promenader 
med de äldre och den sociala biten mycket givande.  

– Det har bara gått tre dagar men jag pratar och 
lyssnar hela dagarna. Att få jobba så här hjälper mig 
jättemycket med språket, säger hon.  

Johanna Sundbeck 

johanna.sundbeck@dn.se 

FAKTA. UTRIKESFÖDDA KVINNOR OCH ARBETSLÖSHET 
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Etablering på arbetsmarknaden tar längre tid för 
utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män, enligt 
Arbetsförmedlingen. Utrikes födda kvinnor har oftare 
hälsoproblem, låg utbildning och tar större ansvar för 
barn och familj än utrikes födda män. 

I dag yrkesarbetar 52 procent av unga utrikes födda 
kvinnor i åldern 20–29 år. Bland jämnåriga utrikes 
födda män är motsvarande siffra 67 procent och för 
inrikes födda kvinnor är siffran 73 procent och 79 
procent för män. 

Unga utrikes födda kvinnor har eftergymnasial 
utbildning i högre utsträckning än utrikes och inrikes 
födda män, men har en lägre sysselsättningsgrad än 
andra unga. 

Källa: Arbetsförmedlingen och MUCF:s rapport ”Unga 
utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet. En 
analys av hinder och möjligheter” . 

09 Nordea höjer långa 
boräntor 
Nordea höjer sina räntor på bolån med löptid 
på tre år och uppåt. SBAB har redan gjort det, 
och andra banker förväntas göra detsamma på 
grund av stigande marknadsräntor.  

– Man bör som privatperson skaffa sig totalkoll 
på sin egen situation och var man har sin 
smärtgräns, säger Claudia Wörmann, 
boendeekonom på SBAB.  

Banken Nordea höjde på torsdagen lån med bunden 
ränta på tre år med 0,1 procentenheter, lån på fyra år 
med 0,15 och lån på fem och åtta år med 0,2 respektive 
0,3 procentenheter.   

– Det är nog så här det kommer se ut, att de bundna 
räntorna kommer att börja stiga samtidigt som de 
rörliga ligger still, säger Frida Bratt, sparekonom på 
Nordnet.  
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Det har att göra med stigande marknadsräntor, som är 
det som styr räntan på bankernas längre lån. Räntan 
för lån med kortare löptid är mer beroende av 
riksbankens styrränta och lämnas som väntat 
oförändrad hos Nordea. 

Det kan i förlängningen delvis kopplas till 
coronapandemin. 

– Att marknadsräntorna stiger har till viss del att göra 
med att konjunkturen ser lite bättre ut, det håller på 
att vända uppåt nu. Sedan har vi också sett framför allt 
i USA att marknadsräntorna stigit på grund av högre 
inflationsförväntningar. Det beror på 
stimulanspaketen som är en följd av pandemin, säger 
Frida Bratt. 

Även statliga SBAB har höjt samtliga bundna räntor. 
Det gjordes redan för ett par veckor sedan. Enligt en 
prognos i en rapport som banken nyligen släppte 
väntas de långa räntorna fortsätta stiga, och kan vara 
på väg upp något snabbare än man tidigare väntat sig.  

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, tycker att 
det är dags för bolåntagarna att se över sina lån.  

– Man bör som privatperson skaffa sig totalkoll på sin 
egen situation och var man har sin smärtgräns. Det 
finns väldigt bra redskap för att laborera med sin ränta 
och se vad olika summor och procent kan göra. När 
man ser att det börjar kännas så låser man räntan. 
Antingen hela eller delar av den, säger hon.  

Även om fler räntehöjningar kan vara att vänta så tror 
Frida Bratt att det inte kommer att sticka i väg allt för 
långt. 

– Man kan fortfarande se det som att det är låga 
bolåneräntor i ett historiskt perspektiv, både de korta 
och de lite längre, och det förändras inte av de här 
rörelserna vi ser nu, säger hon.  

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 
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10 ”Ansvarsfulla 
företag ska inte 
bojkottas” 
Klädjätten H&M är under attack från Kina 
efter att bolaget stått upp för mänskliga 
rättigheter. Nu kommenterar Sveriges 
utrikesminister Ann Linde (S) krisen. 

– Regeringen vill inte se att svenska företag 
som är ansvarsfulla bojkottas, säger hon till 
DN. 

Hotfulla varningar, nedstängda butiker och 
smutskastningskampanjer på sociala medier – det har 
stormat runt svenska H&M i Kina den senaste tiden.  

Grunden till konflikten mellan Kina och H&M är ett 
uttalande från förra året. Då uttryckte det svenska 
klädbolaget djup oro efter rapporter om tvångsarbete i 
den autonoma provinsen Xinjiang, beläget i landets 
nordvästra delar.  

Uttalandet plockades nyligen upp på sociala medier 
och därefter har en omfattande kinesisk bojkott mot 
H&M pågått. Ledningen på H&M har inte själv uttalat 
sig om situationen. Tvärtom har vd:n Helena 
Helmersson lagt locket på och vädjat om förståelse.  

Regeringen hävdar att svenska företag har ett ansvar 
att agera hållbart och ansvarsfullt. Men 
utrikeshandelsministern Anna Hallberg (S) har inte 
velat kommentera det specifika ärendet.  

Det vill inte heller utrikesminister Ann Linde göra. 
Däremot säger hon till DN att utrikeshandelsministern 
är i löpande kontakt med svenska företag som verkar 
utomlands. 

– Bojkotter av enskilda eller flera företag är något vi 
självklart ser som negativt. Vi tycker inte att man ska 
använda handelsbojkotter generellt, säger hon. 

Linde ser däremot positivt på en utveckling där det har 
blivit vanligare att företag arbetar för mänskliga 
rättigheter och hållbart företagande.  
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– Det är bra att svenska företag tar stort ansvar och de 
här frågorna har gått framåt väldigt mycket. Det har 
blivit mindre kontroversiellt med krav på schysta 
arbetsvillkor, hållbarhetsfrågor och så vidare i 
handelsavtal, säger Ann Linde. 

Men finns det inte risk för att företag i framtiden inte 
vågar stå upp för frågor som dessa om konsekvenserna 
kan bli så stora?  

– Det är viktigt och i vissa fall till och med modigt att 
man som företag vågar gå ut och vara väldigt tydlig. 
Därför måste regeringarna och EU stötta på olika sätt, 
men slutligen är det alltid det enskilda företaget som 
måste fatta ett eget beslut. 

Samtidigt är det inte första gången larm om 
situationen i Xinjiang kommer till ytan. I en 
regeringsrapport från juni 2019, som bland annat 
handlar om mänskliga rättigheter och rättsstatens 
principer i Kina, framgår att situationen för mänskliga 
rättigheter i provinsen är allvarlig.  

Från människorättsorganisationer och forskare har det 
dessutom i flera år kommit uppgifter om omfattande 
förtryck mot delar av den muslimska 
minoritetsbefolkningen uigurer. Det vittnas om tvångs-
steriliseringar, inskränkt yttrandefrihet, godtyckliga 
frihetsberövanden och begränsningar av religions- och 
övertygelsefrihet i Xinjiang.  

– Situationen i Xinjiang är väldigt allvarlig och det har 
vi tagit upp flera gånger. Det är rättmättigt både av oss 
i Sverige och från EU:s sida att reagera, säger Linde. 

Med anledning av förtrycket i Xinjiang införde EU 
nyligen, för första gången på drygt 30 år, sanktioner 
mot Kina. Det fick i sin tur Kina att införa egna 
sanktioner mot tio personer, varav fem EU-
parlamentariker samt den svenske forskaren Björn 
Jerdén vid Utrikespolitiska institutet och fyra 
organisationer. 

– Kina har svarat på ett sätt som vi tycker är 
oacceptabelt. Vi hade uppe ambassadören (Gui 
Congyou) för att ta reda på vilka grunder man har 
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sanktionerat Björn Jerdén men det fick vi inga svar på, 
säger Ann Linde.  

Kan det bli aktuellt med ännu fler sanktioner mot Kina 
om situationen eskalerar? 

– EU tar inte sanktioner som straff utan för att få 
personer eller företag att ändra sitt beteende och 
upphöra med kränkningar. Det kommer vi naturligtvis 
fortsätta med. Nu är det aktuellt med sanktioner som 
gäller Myanmar. Sanktioner är ett instrument som 
används oftare, men det är viktigt att det sker på ett 
rättssäkert sätt, säger hon. 

Robin Salomonsson 

robin.salomonsson@dn.se 

FAKTA. EN FEMTEDEL AV VÄRLDENS BOMULL FRÅN 
XINJIANG 

I Xinjiang i nordvästra Kina produceras runt 80 
procent av Kinas bomull. Provinsen står för runt en 
femtedel av världens bomull. 

H&M har 502 butiker i Kina. Förra året var 
omsättningen i landet runt 10 miljarder kronor. Det 
gör Kina till dess fjärde största marknad. 

Flera rapporter anklagar kommunistpartiet i Kina för 
att ha satt över en miljon människor i läger där de ska 
avsäga sig sin religion. Intagna har vittnat om tortyr 
och sexuella övergrepp. 

Kina nekar till anklagelserna och kallar det 
omskolningsläger som ska lyfta uigurer ur fattigdom 
och bekämpa terrorism. 
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11 Därför är det så svårt 
att vara minimalist 
Vi lägger hellre till än drar ifrån när vi ska 
förbättra någonting. Att hitta minimalistiska 
lösningar kan kräva mer mental ansträngning, 
enligt en ny studie.  

Den enklaste lösningen kan ibland vara svår att se.  

Tänk dig ett legotorn, med ett tak som hålls uppe av en 
enda bit i ena hörnet. Hur skulle du förstärka bygget så 
att det klarar tyngden av en tegelsten, utan att taket 
kollapsar och ramlar ner på den stackars legogubben 
nedanför? 

”Du får en dollar om du klarar detta. Varje extra 
legobit du lägger till kostar tio cent. Förändra 
konstruktionen som du vill, och ta så lång tid på dig 
som du behöver”, var instruktionerna till en grupp 
försökspersoner som fick uppgiften. Trots att det 

kostade pengar satte de flesta av dem dit tre bitar till, 
en i varje hörn, för att hålla taket uppe.  

I en annan grupp, där försöksledaren lade till 
meningen ”men att ta bort bitar är gratis och kostar 
ingenting” i instruktionen, kom majoriteten på att den 
enklaste och billigaste lösningen förstås är att ta bort 
den enda biten i hörnet, och lägga taket direkt på lagret 
under. 

– Meningen ”men att ta bort bitar är gratis” innehåller 
ingen ny information. Den är överflödig. Men den får 
deltagarna att tänka på att det är ett möjligt alternativ 
att plocka bort bitar, säger Gabrielle Adams, forskare i 
socialpsykologi vid University of Virginia i 
Charlottesville i USA. 

– Bara vi ger dem idén om att de kan avlägsna något så 
gillar de flesta den lösningen. Därför kan vi dra 
slutsatsen att när folk i det första fallet inte tar bort en 
bit så är det troligt att de inte ens tänkte på den 
möjligheten, säger Benjamin Converse, forskare i 
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socialpsykologi och kognitiv psykologi vid samma 
universitet.  

”Perfektion uppnås inte när det inte finns något mer 
att lägga till, utan när det inte finns något mer att ta 
bort”, skrev Antoine de Saint-Exupéry, författaren till 
boken ”Den lille prinsen”. Uttryck som ”less is 
more” (mindre är mer) och ”kill your darlings” (döda 
dina älsklingar) förmedlar samma sak: att den bästa 
lösningen ofta är att skala bort i stället för att lägga till. 

– Vi började fundera på om dessa påminnelser finns 
för att människor annars inte kommer på det 
alternativet. Men det fanns ingen forskning på det, 
säger Benjamin Converse. 

Den första idén till att undersöka saken närmare kom 
när en kollega till Gabrielle Adams och Benjamin 
Converse byggde en bro i lego med sin son. Brons 
pelare var olika höga, och medan kollegan höll på att 
leta reda på en legobit till för att jämna till dem löste 
sonen problemet genom att i stället ta bort en bit från 
det längre benet. 

– Vi gjorde fler liknande observationer. När människor 
ska förändra något frågar de sig vad de kan lägga till. 
Men de frågar sig inte vad de kan ta bort, säger 
Gabrielle Adams. 

Forskarna gjorde flera systematiska studier, där de bad 
människor att förbättra saker som byggnader i lego, 
recept, uppsatser och resplaner, och fann att 
observationerna stämde. Majoriteten av deltagarna 
ville lägga till mer i stället för att dra ifrån. Enda 
undantaget var när recept innehöll onödiga eller 
oväntade ingredienser, som choklad på varma 
ostmackor.  

Gabrielle Adams och hennes medarbetare undersökte 
också alla svar som kom in när en ny rektor för ett 
universitet bad personal och studenter om förslag på 
förbättringar. 

– Då såg vi att även i den verkliga världen och med 
riktiga förslag är det mycket mer sannolikt att män-
niskor kommer med idéer om att lägga till nya saker. 
De är mest tilltalande, säger Benjamin Converse. 
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Nästa steg för forskarna var att ta reda på varför vi 
fungerar så här. 

– Vi kom fram till två huvudalternativ. Människor 
kanske tänker på båda typerna av förändringar lika 
mycket, men av någon anledning föredrar de att lägga 
till. Eller så kanske de inte ens tänker på subtraktion 
alls. De söker bara efter saker att lägga till utan att ens 
överväga att skala bort, säger Benjamin Converse.  

Uppgiften med legotornet som skulle klara tegelstenen 
och liknande tester, där försökspersoner fick föreslå 
förbättringar av en minigolfbana eller skapa ett 
symmetriskt mönster samtidigt som de löser en annan 
uppgift, tyder på det senare.  

– När du försöker förbättra något verkar det som att 
den snabba frågan ”Vad kan jag lägga till detta?” dyker 
upp i huvudet som standard. Subtraktion behöver inte 
vara svårare att tänka på, men det verkar som att vi 
måste anstränga oss mer för att komma på det, säger 
Benjamin Converse. 

Forskarnas resultat publiceras i veckan i tidskriften 
Nature. 

Det finns många verkliga exempel på människans 
tendens att vilja lägga till för att förbättra saker när det 
vore bättre att dra ifrån. 

– Man kan jämföra hur Benjamin och jag lärde oss 
cykla med hur våra små barn lär sig cykla nu. 
Benjamin och jag cyklade på trehjulingar och på cyklar 
med stödhjul. Men nu för tiden lär sig de flesta barn att 
cykla på springcyklar, säger Gabrielle Adams. 

Den första cykeln uppfanns i Tyskland 1817, och var 
just en springcykel. Pedaler fick cyklarna först 50 år 
senare. Ändå dröjde det ända till slutet av 1990-talet 
innan någon kom på idén att masstillverka 
springcyklar för barn, och förstod att det var mycket 
bättre att ta bort pedalerna än att sätta på stödhjul.  

Forskarnas resultat kan också förklara populariteten 
hos städgurun Marie Kondo och andra förespråkare för 
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att rensa bort onödiga saker och leva mer 
minimalistiskt. 

– Marie Kondo påminner människor om att rensa ut. 
Det är nyttigt eftersom vårt arbete tyder på att 
människor inte spontant tänker på det som ett sätt att 
förbättra. Det finns ju många böcker om hur vi kan 
förenkla saker. Att de har blivit så framgångrika och 
populära tyder på att det är en ny tanke för människor. 
Det stämmer ju med våra resultat, säger Gabrielle 
Adams. 

– Sedan är det värt att lägga till att Marie Kondo nu 
har börjat sälja lådor. Så nu kan man köpa fler lådor av 
henne för att spara saker som man tycker om, säger 
Benjamin Converse. 

Vår benägenhet att utöka i stället för att skala ner får 
konsekvenser, både för våra dagliga liv och för hela 
samhället, menar forskarna. 

– När det gäller saker som klimatförändringar, rasism 
och sådana svåra och allvarliga problem, kan vi fråga 

oss vad vi kan göra, och vad vi kan ta bort. Kanske 
måste vi spetsa till det och inte bara fråga hur vi kan 
göra saker bättre, utan hur kan vi göra saker bättre 
genom att lägga till? Och hur kan vi göra saker bättre 
genom att ta bort? säger Gabrielle Adams. 

– Vi kan se de riktigt stora problemen som 
konsekvenser av alla små bedömningar och beslut som 
vi fattar på individnivå. Om vi missar den lilla effekten 
av att ta bort något på individnivå kan det 
sammantaget bli till storskaliga problem, säger 
Benjamin Converse. 

Maria Gunther 

maria.gunther@dn.se 

1106



11 Ingen ska behöva 
vara en håglös automat 
på jobbet 
Dagens debatt om arbetets mening kan kopplas 
ihop med den samtida filosofin. David Eklind 
Kloo har anslutit sig till Jonna Bornemarks 
fälttåg mot 
arbetslivets förpappring och manualisering. 
Maria Södling läser hans studie om 
missmodiga arbetare och sönderstressade 
anställda. Den träffar direkt i politikens 
hjärta.  

Våren 1934 skriver Elin Wägner på romanen 
”Vändkorset”. Den utspelar sig i det fiktiva Gåtatorp, 
modellerad på glasbruket Orrefors med dess 
säregna Männerbund av konstnärer och yrkesmän. I 
arbetsboken tecknar hon en vacker bild av brukets 
traditionella arbetsformer. Men feministen Wägner 
frågar också efter kvinnornas motsvarighet till 

”männens kollektiva arbetsglädje, deras rådslag, deras 
beröm och kritik, deras yrkesstolthet”.  

Ett knappt sekel senare spinner David Eklind Kloo 
vidare på Wägners tråd. ”Arbetets mening. Vad vi gör 
på jobbet och vad jobbet gör med oss (Premiss förlag) 
utgår från vår tids idealisering av lönearbetet. Över 
hela det politiska fältet ses arbete – typ vilket jobb som 
helst – som vägen till värde och delaktighet i 
samhället, menar Eklind Kloo. Hans eget intresse är 
arbetets innehåll; inringat med ord som utveckling, 
inflytande, arbetsglädje, samhörighet, samhällsnytta. 
Boken hämtar stoff från forskning, enkäter och 
intervjuer med kvinnor och män, unga och äldre, 
arbetare och tjänstemän, med fackliga företrädare. Alla 
har beredvilligt svarat på frågor om vad arbetet betyder 
för dem och vad som gör det meningsfullt.  

Om Elin Wägner hade läst bokens intervju med Karin 
hade hon gråtit. Karin plockar kläder på ett lager. I 
örat har hon en datoriserad röst som dirigerar henne 
till rätt hylla och säger vad som ska läggas i vagnen. 
Rösten är både arbetsledare och arbetskamrat. 

1107



Kontakten med levande kolleger är minimal. När Karin 
går hem är hon utmattad; den digitala rösten dånar i 
huvudet. Där Wägner skildrar gemensamt skapande 
berättar Karin om enformighet och isolering.    

Arbetets mening gör inte anspråk på att beskriva 
svenskt arbetsliv som helhet och poängterar att många 
jobb är stimulerande och kreativa. Men de utsnitt vi får 
är oroande nog. Efter nittiotalskrisen fick det löpande 
bandet en renässans i industrin. Produktions- och 
leveransmodeller som lean och just in time lämnar 
föga utrymme för senfärdighet eller misstag. Butiker 
bemannar regelmässigt i underkant. Vård och omsorg 
styrs av scheman lagda på minuten. Häpnadsväckande 
många är ensamma på jobbet, fysiskt eller mentalt.  

Mellan Elin Wägner och David Eklind Kloo finner vi 
sjuttiotalets rapportböcker från gruvor, skurhinkar och 
verkstadsgolv. I min egen hylla står Göran Palms två 
böcker – mycket roliga, för övrigt – om sin tid på LM 
Ericssons fabrik i Midsommarkransen. Palm sökte 
arbetarklassen, men fann människor; överraskande, 
intressanta, intresserade. Det gav honom ett särskilt 

ont öga till facket. Varför har den fackliga rörelsen 
under decennier lagt så mycket krut på arbetarnas 
fritid (kortare arbetstid, längre semester) och så lite på 
själva arbetet? Är inte respekt, tillfredsställelse och 
självförverkligande lika viktigt på jobbet som hemma? 
Är det rimligt att energiska och engagerade 
medborgare förvandlas till håglösa automater så snart 
de kommer till jobbet?  

”Man blir lite som en robot”. I ”Arbetets mening” hörs 
röster från tjänstemän i förvaltningen, arbetare i 
industrin och personal i hemtjänsten. På olika sätt 
vittnar de om standardisering och detaljstyrning. 
David Eklind Kloo har ett ärende till 
fackföreningsrörelsen (inte oväntat eftersom han är 
knuten till tankesmedjan Arena) som liknar Göran 
Palms credo om arbetets mening femtio år tidigare. 
Facket måste ta tillbaka debatten om helhet och 
innehåll, medbestämmande och inflytande på 
arbetsplatsen. De som utför arbetet måste också 
anförtros att planera och organisera det.  
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Intressant nog är det en diskussion som kan koppla 
upp sig mot samtidens filosofi. David Eklind Kloo är en 
av dem som anslutit sig till filosofen Jonna 
Bornemarks fälttåg mot det hon kallar 
arbetslivets förpappring och manualisering. I 
”Horisonten finns alltid kvar. Om det bortglömda 
omdömet” (2020) tar Bornemark steget från att 
kritisera new public management till att ge konkreta 
förslag på hur professionerna kan ta tillbaka förlorad 
mark i skola, vård och omsorg. På filosofisk grund 
analyserar Bornemark fenomenet professionellt 
omdöme; hur den enskilda läraren eller sjuksköterskan 
utvecklar en förståelse för vad den unika situationen 
kräver. En av hennes poänger är att omdöme inte bara 
är något individuellt, utan också en kollektiv färdighet. 
Tillsammans kan arbetskamrater öva, förfina och 
fördjupa ett gemensamt omdöme. Alternativet till 
checklistor och rapportmallar är inte självsvåld och 
oordning. Alternativet är, med Elin Wägners ord, det 
kollegiala rådslaget. 

Kvinnorörelsen lär att det personliga är politiskt. Det 
bekräftas av bokens enkätundersökningar om hur 
människor upplever sitt arbete och hur de ser på 
inflytande och demokrati. De som är tillfreds med sitt 
arbete verkar känna större tillit till det allmänna och 
delaktighet i samhället än de som tycker att jobbet är 
enahanda, onödigt eller destruktivt. Slutsatsen kan 
kännas odramatisk, men är viktig. En god psykosocial 
arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetssätt (sådant som 
arbetsgivare och fack ska hantera enligt lagstiftningens 
regelverk och procedurer) är bra inte bara för 
individen, utan för samhället. Frågor om trivsel, 
medbestämmande och egna initiativ tycks alltså leda 
bortom sig själva. Faktiskt tycks de leda ända till 
politikens kritiska mittpunkt, om medborgarnas 
förtroende för demokratin och samhällets 
institutioner. Vi ser att ”Arbetets mening” skickar ett 
budskap rakt in i politikens darrande hjärta. 

1934 reflekterade Elin Wägner över kvinnors 
motsvarighet till männens arbetsgemenskap. Några år 
senare skulle hon formulera en feministisk 
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hållbarhetsideologi, där kvinnorna tilldelades ett 
särskilt ansvar för jorden och freden. Också David 
Eklind Kloo skriver om arbetet som mänsklighetens 
överlevnadsfråga, om klimatkris och exploatering av 
jordens resurser. Här är ett av de tillfällen – 
resonemangen om den ekonomiska demokratin är ett 
annat – när han inte tycks kunna bestämma sig. 
Reform eller revolution? Komma överens inom ramen 
eller spränga den? Parallellt med den trygga bilden av 
fack och arbetsgivare vid samma bord, förhandlandes 
om arbetsmiljö och inflytande, formulerar Eklind Kloo 
en betydligt radikalare vision om tingens ordning. En 
global ekonomi som inte bygger på kapitalets 
vinstmaximering, utan på människors behov av 
mening och planetens behov av återhämtning. En 
världsordning där arbetet ”kan ställas i livets tjänst, i 
stället för tvärtom”.  

”Arbetets mening” ringar in generella mönster, det för 
alla arbetande lika. Och väljer man likhet tonas olikhet 
ned. Klasskillnader är märkligt undanglidande i denna 
bok om arbete och som – åtminstone delvis – 

resonerar på marxistisk grund. På samma sätt är det 
med kön och etnicitet, som tillsammans med klass är 
högst rimliga perspektiv på frågor om arbete och 
mening. Man kan alltså inte säga att ”Arbetets mening” 
är en intersektionell studie i framkant. Snarare är det 
en bok som vill reclaima arbetet som en fråga om livets 
mening. Det är inte naivt eller romantiskt att kräva 
mer av arbetet än att man ska slippa dö på jobbet, bli 
mobbad eller sjuk av stress. Arbete är inte livets 
mening, men det måste ha en mening. Arbetet måste 
vara meningsfullt helt enkelt för att det upptar en så 
stor del av livet. Tiden är ändlig, skriver Martin 
Hägglund i ”Vårt enda liv”, och det manar till 
eftertanke. På min dödsbädd vill jag ju gärna veta att 
mitt arbete inte var slöseri med tid, instämmer Eklind 
Kloo. 

Själv tänker jag på ”Din stund på jorden”, Vilhelm 
Mobergs lilla roman från 1963. Mr Albert Carlson, 
utvandrad sedan fyrtio år, går på stranden i Laguna 
Beach och tänker tillbaka på sitt liv. Men inte i 
allmänhet. När jag läser boken igen, ser jag att hans 
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minnen cirklar runt just arbetet – eller snarare: det 
förfelade arbetet. Bondsonen från Småland drömde om 
lärdom och vetenskap, men kom att ägna sitt liv åt 
fastighetsmäkleri och apelsinodling i Kalifornien. 

Åren som förrunnit är den underliggande strömmen i 
Mobergs roman. Pulsen är brodern Sigfrids 
uppmaning, han som dog vid 19 års ålder, innan livet 
riktigt börjat. Tag vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva 
inte bort det! För nu är det din stund på jorden! Orden 
kan kännas paralyserande eller befriande. Oavsett 
vilket, är budskapet intensivt existentiellt. Sigfrids 
påminnelse – som till slut blir den stora frågan också i 
”Arbetets mening” – öppnar för självrannsakan och 
kanske rentav förändring.  

Maria Södling 

Teologie doktor 

12 Jobbpolitik har haft 
låg prioritet 
Långtidsarbetslösheten – antal personer utan arbete 
minst ett halvår – har ökat med 17 procent under ett 
år, enligt de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen. 
Ökningstakten nu har sedan millennieskiftet bara sin 
motsvarighet i stegringen vid finanskrisen. Orsaken 
den här gången är naturligtvis pandemin. 

Av de cirka 180 000 personer som är 
långtidsarbetslösa nu är 80 000 utrikes födda kvinnor, 
ofta med låg utbildning. De drabbas särskilt av att 
branscher som ofta erbjuder det första jobbet, som 
restauranger, haft det svårt det gångna året. 

Men hela förklaringen finns inte i ekonomins 
inbromsning som en följd av nya beteenden; den 
kraftiga ökningen inleddes i juni 2019. 

”Vi ska nå lägst arbetslöshet i EU. Det är det 
förpliktigande delmålet, men vi ska åt full 
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sysselsättning. Det mina vänner, det är 
socialdemokratisk politik”, sade Stefan Löfven på 
partikongressen i Göteborg 2013. 

Samma år kom S att åtnjuta högst förtroende av alla 
partier vad gällde jobbpolitiken. Det bidrog på ett 
viktigt sätt till valsegern 2014. Men i stället för att 
närma sig Löfvens mål sin första mandatperiod 
fjärmade sig regeringen från det. Sverige var när 
smittan bröt ut ett av de fem sämsta EU-länderna och 
numera nämns ambitionen inte i 
regeringsförklaringarna. 

Uppmärksamheten kring företeelser som 
”vårdskulden” och vad skärmbaserad undervisning i 
hemmet lett till för elevers kunskapstapp har varit 
betydande. Där finns en förståelse för att särskilda 
åtgärder måste vidtas. Men hur är det med jobben? 

När pandemin kämpats ned väntar, utöver skolan och 
vården också den samlade jobbpolitiken – med sina 
komplexa samband mellan utbildnings-, avreglerings-, 
arbetsmarknads- och skattepolitik – på väsentligt 
större och mer verkningsfulla åtgärder än vad 
regeringen hittills visat sig ha haft i verktygslådan. 

Jens Runnberg jens.runnberg@dn.se 

14 Därför blev de 
svenska bolagen 
miljardsuccéer 
Plötsligt är Sverige omtalat som hemvist för de 
så kallade enhörningsbolagen – miljardföretag 
i techsektorn. 

Nykomlingarna inom så kallad fintech kan slå 
till mot gammelbanker, få oss att styra om våra 
betalningar – och bära upp den ifrågasatta 
spelindustrin. Hur blev det så? 

Den svenska finansmarknaden dominerades under 
lång tid av ett fåtal tunga aktörer: storbankerna. 
Kanske är det på god väg att förändras. Enligt en ny 
rapport från myndigheten Tillväxtanalys finns det 
omkring 450 digitala utmanare, så kallade 
fintechbolag, i Sverige. 

– Generellt sett har finansbranschen varit rätt 
gammeldags, för bara några år sedan hade 
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storbankerna knappt några appar. Det gjorde att det 
fanns ett stort behov av förnyelse, det är väl det som 
gjort att branschen blivit så het, säger Louise Grabo, 
generalsekreterare för branschorganisationen Swedish 
fintech association. 

Den ökade näthandeln har spätt på tillväxten för de 
företag som erbjuder smidiga betalningslösningar, 
men fintechbolagen finns i betydligt fler kategorier. 

– Vi definierar det som företag som erbjuder 
finansiella produkter och tjänster som är utvecklade 
med hjälp av ny teknik. Där det är tekniken som är 
möjliggöraren för deras affärsmodell, säger Eva 
Alfredsson, analytiker på Tillväxtanalys och 
projektledare för rapporten om den svenska 
fintechsektorn. 

I dag sysselsätter branschen omkring 10 000 personer 
runt om i landet. Även om sektorn fortfarande utgör en 
liten del av svensk ekonomi så har den ökat snabbt, 
från 0,01 procent av bnp 2008 till 0,15 procent tio år 
senare, enligt myndighetens analys. Förädlingsvärdet 

(värdet av den producerade varan eller tjänsten minus 
värdet av det som krävs för att producera varan eller 
tjänsten) har enligt myndighetens beräkningar växt 
från 243 miljoner kronor år 2000 till omkring 7,2 
miljarder kronor år 2018. 

Det just nu högst värderade fintechbolaget i hela 
Europa är faktiskt svenskt. Företaget Klarna, som 
grundades i Stockholm 2005, var tidiga med att 
lansera enkla betalningslösningar för e-handel. 2020 
hade bolaget en omsättning på 10 miljarder kronor och 
tidigare i år värderades Klarna till hela 262 miljarder 
kronor. 

Ändå är bolaget långtifrån ensamt på toppen. Sedan 
början av 2000-talet har flera svenska fintechbolag 
nått stora framgångar. Trustly, som riktar in sig på 
digitala betalningar från konto till konto, kan värderas 
till 80 miljarder kronor i en kommande börsnotering 
och Tink, som säljer tekniska lösningar till andra 
företag inom finanssektorn, värderas till 7 miljarder 
kronor. Izettle, som har specialiserat sig på mobila 
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kortläsare, köptes av amerikanska Paypal för nästan 20 
miljarder kronor 2018. Och det är bara några exempel. 

– Sverige placerar sig väl på internationella listor och 
Stockholm har blivit en fintechhub som rankas högt, 
med många framgångsrika bolag. Man brukar säga att 
Sverige har näst flest tech unicorns per capita efter 
Silicon Valley, säger Louise Grabo. 

Begreppet unicorn, alltså enhörning, brukar användas 
för privatägda bolag med en värdering på över en 
miljard dollar. Men hur kommer det sig att det vuxit 
fram så många fintechföretag just i Sverige? 

Louise Garbo och Eva Alfredsson pekar på flera 
framgångsfaktorer. 

– Sverige var tidig med digitaliseringen och att sprida 
kunskapen brett med hjälp av bland annat hemdatorer. 
Dessutom är vi en innovativ nation som rankas väldigt 
högt när det gäller hur lätt det är att starta och driva 
företag. Det är en bra grund, säger Eva Alfredsson. 

Forskning, hög utbildningsgrad, ett nästintill 
kontantfritt samhälle och nyfikna konsumenter är 
andra faktorer de lyfter fram. 

– Svenska konsumenter är väldigt digitala och vill 
gärna testa nya lösningar. Man är till exempel inte 
rädd för att prova en ny app för privatekonomi, säger 
Louise Grabo. 

När Oscar Berglund, vd för Trustly, tar emot DN:s 
fotograf på kontoret på Rådmansgatan i Stockholm har 
ryktena om en börsnotering florerat intensivt under 
lång tid. Bara några dagar senare bekräftas ryktena och 
Dagens industri skriver att mycket tyder på en 
värdering om hela 80 miljarder kronor. 

Redan i dag har företaget över 500 medarbetare på tio 
kontor runt om i världen, och förra året uppgick 
intäkterna till nästan 2 miljarder. Ändå är Oscar 
Berglund ödmjuk. 

– Vi började väldigt tidigt och vi byggde vår egen 
plattform så att vi fick bort alla mellanhänder och 

1114



beroenden. Vi står för hela värdekedjan. Sedan har vi 
förstås haft viss tur att den marknad som vi gick in på 
så tidigt har växt väldigt snabbt, säger han. 

Affärsidén bygger på betalningar från konto till konto. 
Intäkterna kommer från transaktionsavgifter som 
betalas av handlarna och företaget vill därmed vara ett 
alternativ till betalkorten. Nu siktar vd:n på att 
konkurrera med internationella jättar som Mastercard, 
Visa och American Express. 

– När man är inne i det dagliga arbetet tänker man inte 
alltid på utvecklingen, men det är klart att vi har växt 
bra sedan vi började. I dag når vi en halv miljard 
konsumenter som kan betala med Trustly i Europa och 
USA, säger han. 

I takt med att fler länder blir mer digitala hårdnar den 
internationella konkurrensen. I USA, som länge 
dominerats av kreditkort, har coronapandemin 
skyndat på utvecklingen och företag som Paypal och 
Silicon Valley-bolaget Stripe skördar nu nya 

framgångar i landet. Hittills har den utvecklingen 
enbart varit positiv för Trustly. 

– Ju snabbare handeln och volymen flyttar till digitala 
plattformar desto mer växer vår marknad. Det är klart 
att coronakrisen har accelererat det skiftet, framför allt 
i USA som är vår absolut snabbast växande marknad 
just nu, säger Oscar Berglund. 

Betalningskulturen i USA håller på att förändras, 
framför allt bland yngre konsumenter som inte vill 
skaffa något kreditkort, menar han. 

– De vill betala direkt från sitt bankkonto, med pengar 
man redan har. De vill inte handla på kredit. Det är en 
trend som är hjälpsam för oss. 

Men fortfarande är krediter en betydande del av 
branschen, inte minst i Sverige. Enligt Tillväxtanalys 
stod kategorin för hela 55 procent av branschens 
förädlingsvärde 2018 – en utveckling som bör ses i 
ljuset av ökad skuldsättning, vilket DN tidigare skrivit 
flera artiklar om. 
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För Trustly är det etiska problemet ett annat. Enligt 
uppgifter till Dagens industri kom hela 90 procent av 
företagets intäkter från betting och casino för två år 
sedan. Oscar Berglund medger att spelmarknaden 
fortsättningsvis är viktig för bolaget, men vill inte 
precisera mer än så.  

– Jag har inga siffror att ge dig, men våra andra 
intäktskällor växer väldigt snabbt och kommer att 
komma ifatt och förbi över tid. 

Hans förhoppning är att Trustlys fortsätta tillväxt ska 
nås genom att erövra nya marknader och fortsätta 
bygga en produkt som användarna tycker är bra. Det 
finns fortfarande mycket att göra, menar han. 

– Det finns ett enormt behov från handlare och en 
preferens från konsumenter att betala på det här sättet, 
så det gäller bara att fortsätta gräva där vi står. Hur 
stora vi kan bli är svårt att säga, men det är enorma tal 
om om man tittar på marknaden för betalnigar mellan 
konsumenter och handlare. 

För att svensk fintech ska fortsätta vara framgångsrik 
behöver ett antal hinder försvinna, menar Louise 
Garbo på Swedish fintech association. 

Hon pekar på att viktiga delar av den finansiella 
infrastrukturen, till exempel Swish och Bank-id, ägs 
storbankerna. 

– Det gör att vi är väldigt beroende av att ha en god 
relation med storbankerna. De kan själva besluta att 
sätta stopp för ett företag, ibland på godtyckliga 
grunder, säger hon. 

Dessutom kan uppstartsprocessen gå långsamt 
eftersom marknaden är hårt reglerad. I rapporten från 
Tillväxtanalys lyfter författarna fram att det innebär en 
svår balansgång för politikerna, som å ena sidan vill 
förenkla för nya företag och å andra sidan värna om 
kundtryggheten. Men i grunden finns en stor positiv 
potential, säger Eva Alfredsson. 

– Det är en disruptiv teknik som jag tror kommer stöpa 
om bankväsendet. Det finns både risker och 
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möjligheter. En positiv potential är att tekniken kan 
bidra till att demokratisera finansiella tjänster genom 
att göra dem enklare och mer tillgängliga, säger hon. 

Oscar Berglund tillägger: 

– Jag tycker att vi ska vara stolta över att vi fått så 
många stora fintechbolag i Sverige. När man som jag 
jobbar på internationell nivå så märks det tydligt, vi får 
enormt mycket kredd för våra fintechbolag. 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

Värdet på fyra svenska 
företag inom fintech 
Klarna 

Grundades i Stockholm 2005 och har främst 
specialiserat sig på smidiga betalningslösningar för e-
handel. Tidigare i år värderades bolaget till hela 262 

miljarder kronor, vilket gör Klarna till det högst 
värderade fintechbolaget i hela Europa. 

Trustly 

Grundades i Stockholm 2008 och riktar in sig på 
digitala betalningar från konto till konto. I fjol 
värderades Trustly till 16,5 miljarder kronor, men inför 
bolagets börsintroduktion spekuleras det om en 
värdering på hela 80 miljarder kronor. 

Izettle 

Grundades i Stockholm 2010 och är mest känt för sina 
mobila kortläsare. Sedan 2018 är Izettle en del av det 
amerikanska Paypal, som köpte upp det svenska 
bolaget för en prislapp på 20 miljarder kronor. 

Tink 

Företaget grundades 2012 och började som en app för 
privatekonomi, men riktade senare in sig på att 
leverera tekniska lösningar till andra företag inom 
finanssektorn. Bolaget värderades i fjol till 7 miljarder 
kronor. 
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Penningverksamheter 
hanteras  av 
finansdepartementet 
m fl.
Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152
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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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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/statlig-forvaltning/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1285
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=finansdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1285
https://www.regeringen.se/remisser/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/magdalena-andersson/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/lena-micko/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/prognoser/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/


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  

• Kammarkollegiet 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fastighetsmäklarinspektionen 
06 februari 2015 från Finansdepartementet

• Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Första AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

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

• Tredje AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Tullverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sparbankernas säkerhetskassa 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatteverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatterättsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-digital-forvaltning/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/upphandlingsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/trygghetsstiftelsen/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/miljomarkning-sverige-ab/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statistiska-centralbyran/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-skaderegleringsnamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-personadressregisternamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/resegarantinamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kammarkollegiet/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/fastighetsmaklarinspektionen/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/allmanna-reklamationsnamnden-arn/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsta-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stipendiestiftelsen-for-studier-av-japanskt-naringsliv/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/tredje-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/tullverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sparbankernas-sakerhetskassa1/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/skatteverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/skatterattsnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1285


• Sjätte AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sjunde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

• Riksgälden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Länsstyrelserna 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Lotteriinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Krigsförsäkringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konsumentverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Kronofogdemyndigheten 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konjunkturinstitutet 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Forskarskattenämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fjärde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•
• Finanspolitiska rådet 

05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Finansinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Ekonomistyrningsverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Bokföringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Arbetsgivarverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Andra AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statskontoret 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens överklagandenämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  
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• 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
Civilminister
Finansdepartementet
”Som civilminister är en av mina viktigaste 
uppgifter att se till att kommuner och 
regioner har de förutsättningar de behöver 
för att klara sina uppgifter, inte minst att 
kunna erbjuda medborgarna en god och 
tillgänglig välfärd. För ett Sverige som 
håller ihop är det också viktigt med en 
statlig närvaro över hela landet”

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

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
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Åsa Lindhagen
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.

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
Länsstyrelser hör till regeringen 

1125

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr72.html


13 Ledare: Förr eller 
senare måste 
lånefesten ta slut 
Vi ser ljuset i tunneln, konstaterade finansminister 
Magdalena Andersson (S) när hon på 
måndagsförmiddagen presenterade en uppdaterad 
ekonomisk prognos. Ekonomin är visserligen 
fortfarande delvis satt på paus på grund av de -
restriktioner som infördes när den andra smittovågen 
svepte in i höstas. Men i takt med att fler vaccineras 
förväntas tillväxten ta fart och bnp under 2021 därmed 
växa med 3,2 procent. I slutet på året är den svenska 
ekonomin i så fall lika stor som före pandemin. 

Samma mönster syns också i resten av världen – även 
om skillnaderna är betydande i hur snabb 
återhämtningen är. I USA, liksom i Kina, går det 
snabbare, i stora delar av Europa lite långsammare. 
Värst drabbade är utvecklingsländerna. 

Sverige tillhör dem som klarat sig bäst, i synnerhet 
jämfört med andra EU-länder. 

Det är i grund och botten fantastiskt hur gott såväl den 
globala som den svenska ekonomin ändå klarat sig, 
givet hur nattsvart det såg ut för ett år sedan. När 
Magdalena Andersson förra våren staplade 
presskonferenserna på varandra för att presentera nya 
stödpaket och uppdaterade prognoser skakade 
marken. 

Under ett par oroliga veckor såg det faktiskt ut som att 
botten skulle gå ur den globala ekonomin. 

Råvarupriser kollapsade, bnp och börserna störtdök. 
Skulle hushåll och företag klara att betala räkningarna? 
Hur skulle det gå för högt belånade länder som Italien? 
Risken fanns att någon bubbla skulle brista, systemet 
som helhet kortslutas. 

Hur räddade vi oss undan detta? 

Först reagerade centralbankerna kraftfullt, sedan 
också politikerna. Fed och ECB översköljde 
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finansmarknaderna med billiga krediter. Regeringar 
lanserade enorma lånefinansierade stödpaket. En 
kraschlandning kunde undvikas. 

Samtidigt plockade vetenskapen fram inte ett utan en 
hel rad av vaccin på rekordtid. Motorerna kickade åter 
i gång. 

Ljuset i slutet på tunneln har vi, i ärlighetens namn, 
kunnat skymta ett bra tag. Det betyder dock inte att 
resan blir lätt. 

Faktum är att när det gäller den ekonomiska politiken 
ligger de enkla besluten bakom oss. Åtgärderna förra 
året var extraordinära – men det rådde inga tvivel om 
vad som behövde göras. När efterfrågan försvann var 
staten tvungen att ersätta den. Återgången till en 
normal penning- och finanspolitik kommer att präglas 
av både svåra avvägningar och politiska motsättningar. 

Snabba åtstramningar är inte aktuella. Ekonomin är 
skör – det gäller både på ett globalt plan och i Sverige. 
Dras stimulanserna undan för snabbt kan 

återhämtningen snöpas. Utan ihållande tillväxt blir det 
svårt att beta av de skuldberg som byggts upp. 

Samtidigt kan inte lånefesten vara för evigt. Pandemin 
tvingade stater att agera på ett sätt som saknar 
historisk motsvarighet. Den har inte permanent 
upplöst finanspolitikens begränsningar. 

Långa perioder av makroekonomisk vårdslöshet slutar 
alltid på samma sätt, i skuldkriser och låg 
produktivitet. Det var så efterkrigstidens boom nådde 
sin ände på 1970-talet – i Sverige och resten av 
världen. 

Sverige har fortfarande en låg statsskuld, noterade 
Magdalena Andersson på måndagen. Trots mer 
omfattande stödåtgärder som bidragit till att vi klarat 
oss bättre än många andra. Det är en ekvation som går 
ihop endast tack vare att pandemin föregicks av en 
lång period av strama tyglar i finanspolitiken. 

Det är ett grepp som vi kommer att behöva återta inom 
en inte alltför avlägsen framtid. DN 13/4 2021 
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13 Finansministern 
tror att ekonomin 
kommer ta ”rejäl fart” 
till hösten 
– Vaccinering, vaccinering, vaccinering. Det är 
den viktigaste faktorn för både människoliv 
och världsekonomin just nu, säger 
finansminister Magdalena Andersson (S). 

För svensk del räknar regeringen med att 
tillväxten tar rejäl fart i höst. 

Sedan den förra ekonomiska prognosen strax före jul 
har regeringen blivit något mer optimistisk. Nu räknar 
man med bättre fart på ekonomin och något lägre 
arbetslöshet. 

Hela världsekonomin har drabbats av pandemins 
konsekvenser, men finansminister Magdalena 

Andersson imponeras av den svenska ekonomins 
motståndskraft. 

– Det är framför allt svensk industri som har visat en 
otrolig styrka, säger hon när den nya prognosen 
presenteras. 

Trots lågkonjunkturen och enorma krispaket är de 
offentliga finanserna starka och uthålliga, enligt 
finansministern. 

Totalt handlar det om ungefär 400 miljarder kronor av 
skattebetalarnas pengar som har lagts på olika 
krisåtgärder för att hantera pandemin. 

Utan dessa finanspolitiska stimulanser hade läget sett 
ännu sämre ut, enligt Magdalena Andersson. 

Efter en paus i återhämtningen i slutet på förra året – 
på grund av att smittspridningen tog fart igen – räknar 
finansministern med att tillväxten får ny fart till 
hösten. 
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Hon spår att svensk BNP-tillväxt landar på 3,2 procent 
i år för att sedan ta fart ytterligare med 3,8 procent 
nästa år. I förra prognosen, som släpptes strax före jul, 
spåddes en BNP-tillväxt i år på 3,0 procent och 3,7 
procent nästa år. 

– Vi bedömer att vi i slutet av det här året är tillbaka på 
den BNP-nivå vi hade före krisen, säger Magdalena 
Andersson. 

Men prognosen är mer osäker än normalt. Den kan 
framför allt påverkas av om vaccineringarna fördröjs 
och av hur smittspridningen utvecklar sig. 

För de arbetslösa ser läget fortsatt dystert ut, även om 
sysselsättningsgraden ökade och arbetslösheten 
minskade något under slutet av fjolåret. 

Arbetslösheten är kvar på en högre nivå än före krisen 
och den är särskilt problematisk bland unga, 
utomeuropeiskt födda och de som inte har gått 
gymnasiet, enligt Andersson. 

Arbetslösheten spås landa på i genomsnitt 8,7 procent 
i år för att sedan falla tillbaka tydligt till 7,9 procent 
nästa år. 

Regeringen är för pessimistisk i sin prognos, enligt 
flera ekonomer. 

Mer finanspolitiska stimulanser väntar. En del redan i 
vår, men inte minst i höstbudgeten, tror en bedömare. 

– Vi har en prognos för innevarande år på 4 procent. 
De här 3,2 procent som regeringen har för 2021. Det är 
ganska mycket för lågt enligt vår bedömning, säger 
Annika Winsth, chefskonom på Nordea. 

Hon får medhåll av SEB-ekonomen Olle Holmgren. 

– Det är en lite försiktig prognos om man jämför med 
vad vi på SEB höjde till förra veckan, säger Olle 
Holmgren. 

Winsth anser också att prognosen för 
arbetsmarknaden som regeringen har lagt fram är för 
pessimistisk. 
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– Vi har redan det värsta bakom oss och vi tror att 
arbetsmarknaden kommer att stärkas snabbare än vad 
regeringen tror. De branscher som är i kris är helt 
andra branscher än de vi är vana att se i kris, säger 
hon. 

När det gäller stödåtgärder ser Olle Holmgren 
utrymme för mer, som han räknar med kommer i vår- 
och höstbudgeten. Stalltipset är att det blir en kompott 
av offentliga investeringar och skattesänkningar från 
den rödgröna regeringen och stödpartierna – C och L. 

– Det är en komplicerad parlamentarisk situation, där 
många kommer vilja få igenom sina käpphästar. Men 
gröna investeringar är ju troligt, säger han. 

Mer kortsiktiga tillväxtstimulanser tror han också kan 
komma i form av skattesänkningar och bidrag till 
hushåll, men även med förlängda stödpengar till 
kommuner och regioner. 

– Förbättringarna i a-kassan och sjukförsäkringen 
kommer säkert S och MP vilja rulla vidare. Sedan 

kommer L och C att trycka på på skattesidan, säger 
han. 

Sänkt pensionärsskatt, justeringar i systemet för rot- 
och rutavdrag och jobbskatteavdrag är några tänkbara 
förslag, enligt SEB-ekonomen. 

– Vi får se vad som kommer i vårpropositionen. Men 
det stora är nog till hösten, när budgetpropositionen 
för 2022 kommer, säger han. 

TT 

Fakta. Budgetprognosen i 
siffror 
Nyckeltal 2020 2021 2022 

BNP -2,8 (-2,9) 3,2 (3,0) 3,8 (3,7) 

Arbetslöshet 8,3 (8,5) 8,7 (9,0) 7,9 (8,0) 

Budgetsaldo* -3,1 (-3,9) -4,5 (-3,6) -1,0 (-1,1) 
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*Offentliga sektorn finansiella sparande i procent av 
BNP 

Siffror inom parentes anger förra prognosen (16 
december). 

Källa: Regeringen 

13 Rekordmycket 
svenska pengar i 
fonder 
Svenskarnas fondförmögenhet fortsätter öka. Under 
mars månad steg den samlade förmögenheten i fonder 
med 285 miljarder kronor och uppgick i slutet av 
månaden till rekordhöga 5 918 miljarder kronor, visar 
statistik från Fondbolagens förening. 

Under hela 2020 steg fondförmögenheten med 400 
miljarder kronor och uppgick i slutet av året, vilket 
även då var rekord, till 5 455 miljarder. På tre månader 
har alltså förmögenheten ökat mer än ökningen under 
förra året. 

Utvecklingen på världens aktiemarknader var positiv 
under mars. Stockholmsbörsens värde steg med drygt 
8 procent, inklusive utdelningar. 

TT 
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De 21 länsstyrelserna, 
de 21 regionerna och 
290 kommunerna.

Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

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

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152
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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 E-post

Sidan är uppmärkt med följande 
kategorier:

• Finansdepartementet
• Statlig förvaltnin
•

De 21 Regionerna
De 290 Kommunerna
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https://www.lansstyrelsen.se/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&t=L%C3%A4nsstyrelserna
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.regeringen.se/t/6061/sv&text=L%C3%A4nsstyrelserna
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&title=L%C3%A4nsstyrelserna&summary=&source=
mailto:?body=%0d%0aL%C3%A4nsstyrelserna%0d%0ahttp://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&subject=
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/tx/1260


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

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

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

Publicerad 17 december 2014 · Uppdaterad 05 februari 2015

Länsstyrelsen Blekinge län 

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

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

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

Dalarnas län

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

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

• Kontakta oss Sök i Länsstyrelsens diarium Hitta publikationer 
Hitta ett naturreservat Läs om landshövding och länsledning
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http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf
http://wimnell.com/omr40zp.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/om-oss/remisser.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-07-23-ring-ratt-telefonnummer.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-07-23-ring-ratt-telefonnummer.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-lansstyrelsen-i-dalarnas-lan/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-lansstyrelsen-i-dalarnas-lan/om-oss/vart-uppdrag/landshovding-och-lansledning.html


Gotlands län

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

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

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

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

kommun Besök och upptäck

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

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

Hallands län

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

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

• Läsa våra nyheter Söka jobb Söka stöd till solceller Läsa våra 
kungörelser Kontakta oss Ansöka om strandskyddsdispens 
Anmäl för miljöprövning av vattenkraft
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https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack/bra-att-veta/utflyktsguide.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-provning-av-vattenkraft.html


Jämtlands län

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

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

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

Jönköpings län

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

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

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

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

kommun Besök och upptäck

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

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

Kronobergs län

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

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

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


Norrbottens län

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

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

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

Skåne län

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

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

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

Stockholms län

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

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

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

Södermanlands län

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

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

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


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

kommun Besök och upptäck

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

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

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

kommun Besök och upptäck

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

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

Västerbottens län

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

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

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

Västernorrlands län

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

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

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


Västra Götalands län

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

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

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

Örebro län

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

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

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

Östergötlands län

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

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

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


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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http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2017:725
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:725


Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: 
Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. 
Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras 
hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa 
upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Innehåll:
Sida
    3 Sveriges regioner.
  10 Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och

2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
Kompletteringar har skett den 14 och 16 maj 2016:
För varje län har lagts till:
* Skattesatser 2016 i kommuner, län riket. Uppgifter från SCB.
* Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun år 2014 för
kvinnor och män. Uppgifter från SCB.
* Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad,
Uppgifter från boverkets intervjuundersökningar presenterade i
maj 2016.
* Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och
kommun År 2014. Uppgifter från SCB.
* Svenskt Näringslivs hemsidor för länen.
* Arbetsförmedlingarna i länen.
* Handelsbanken

  11 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands 
län.
  29 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
  55 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
  74 4) Gotlands och Stockholms län.
  84 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.

106 6) Blekinge och Skåne län.
119 Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och 

småort per kommun 2005 (enligt SCB)
121 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och

Jämtlands län.
144 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
177 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
200 4) Gotlands och Stockholms län.
212 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
246 6) Blekinge och Skåne län.

267 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala
indelning.

277 Några kommentarer den 14 maj 2016.

280 Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket och
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.

293 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala
miljöer de vistas i.

294 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
297 Utvecklingens krafter
298 Systemet för mänskliga verksamheter
301 Den fundamentala påverkanskedjan
303 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
307 Näringslivet.
308 Svenskt Näringaliv
317 Arbetsförmedlingen
324 Handelsbanken 
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Från SKR.se 28 dec 2019

Sveriges kommuner och regioner

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


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

Om SKR
• Lediga jobb Remisser Styrelsehandlingar och beslut Styrelse 

och beredningar Kansliorganisation Om SKR

Mer från SKR
• Kurser och konferenser Rapporter och skrifter Cirkulär 

Webbsändningar Nyhetsbrev Press Lärande exempel Bloggar

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

kommuner och regioner Regioner, lista

Hjälp  
English pages  
Lättlästa sidor  
Webbkarta  
A-Ö index

Webbhandboken
I webbhandboken samlar vi alla riktlinjer, instruktioner och annat som 
krävs för att kunna göra ett bra jobb med sidorna på SKR:s 
webbplatser.
Sök i webbhandboken
Om webbhandboken
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning.7.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
https://skr.se/halsasjukvard.8.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg.26.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
https://skr.se/skolakulturfritid.27.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola.85.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid.86.html
https://skr.se/tjanster/omskr/ledigajobbpaskr.863.html
https://skr.se/tjanster/omskr/remissyttranden.852.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen.2683.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
https://skr.se/tjanster/omskr/kansliorganisation.501.html
https://skr.se/tjanster/omskr.409.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter.27495.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular.15013.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/webbsandningar.25064.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/nyhetsbrevprenumeration.985.html
https://skr.se/tjanster/press.408.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/larandeexempel.27322.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr.28252.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner.431.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.1246.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html
https://skr.se/tjanster/englishpages.411.html
https://skr.se/tjanster/englishpages.411.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor/webbkarta.16.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor/webbkarta.16.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/ao.1122.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/ao.1122.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/omwebbhandboken.9609.html


Om SKR
SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlems-
organisation för alla kommuner och regioner.

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

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

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

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

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

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

Kommungruppsindelning
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2017. 
Här finns en beskrivning av den reviderade kommungruppsindelning 
som gäller från 1 januari 2017.
Kommungruppsindelning
Läns- och kommunregister
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https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner.431.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/sastyrsregionerna.1790.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/sastyrskommunen.735.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html


Här finner du en lista över alla län och vilka kommuner de innefattar 
samt en lista med landets alla kommunkoder och en karta över 
Sveriges kommuner.
Länsregister
Kommunkoder
Kommunindelning, karta från SCB (PDF, nytt fönster)

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

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

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

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

Informationsansvarig
• Björn Kullander Handläggare

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

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

• Facebook
• Twitter
• YouTube
• RSS
• Prenumerera på webbinnehåll
• SKR:s webbhandbok
•   Om webbplatsen
•   Kakor
•   Personuppgifter - GDPR
•   Förbättra webbplatsen 
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https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/lansregister.2053.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommunkoder.2052.html
https://skr.se/download/18.28eae57e14983f3bbe0899f1/1417177912356/kommuner_text.pdf
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror.1821.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenisiffror.850.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/valfarden-i-siffror-4.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/darforarsjalvstyrelsebra.1567.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/sastyrssverige.3054.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/stadbenamningen.2050.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/stadsochkommunhistoriskainstitutet.7412.html
https://www.scb.se/Kartor/
https://skr.se/tjanster/kontaktaskr.427.html
mailto:info@skl.se
https://www.facebook.com/sverigeskommunerochregioner/
https://twitter.com/SKR_se
https://www.youtube.com/user/SKLkommunikation
https://skr.se/tjanster/foljoss/rssfloden.rss.html
https://skr.se/tjanster/foljoss/prenumererapawebbinnehall.893.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken.7970.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen.17.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor.1113.html
https://skr.se/tjanster/omskr/dataskyddinomskr.16126.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/test/forbattrawebbplatsen.3760.html


Kommungruppsindelning 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publikationer
Kommungruppsindelning 2017 (PDF, nytt fönster)

https://skr.se/tjanster/
omwebbplatsen/omkakor/
webbkarta.16.html
Webbkartan visar alla sidor som finns på webbplatsen.
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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   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 

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

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

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 organisat-
ioner  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 kommun-
inånarnas 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
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
3 områden:

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

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 
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6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.  30 områden:

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

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  

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

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

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.  

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

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

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

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

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.
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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 .

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. 

Ansvarsområden
Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern i rege-
ringen 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.

Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern har inte 
hög hand om sina områden, beklagligt eftersom kunskaper och värde-
ringar 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. Länsstyrel-
serna 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 regionstyrel-
serna. 

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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