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Bostadtillägg och garantipension för pensionärer
Skatteverket.s
Bostadstillägg för pensionärer
Regeringen och alla som sysslar med politik måste förstå, att
inkomstskattesystemen 1970 och 1990 inte är efter skatteförmåga utan är kompromisser där tonvikten ligger på den ve
tikala fördelningen
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Näringslivets och de anställdas organisationer har kommit
överens om löner od i en fortsättning av Saltsjöbadsöverenskommelen 193
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19 Efter så lång tid ger vaccinen skyd
18 Ledare: När pandemin är över måste vi förhindra en
repri
18 Riktigt ruttet M-försla
20 Ledare: Det måste bli lättare att lämna män som slå
20 Är klimatkampen redan förlorad? Hållbarhet är ett p
litiskt och kommersiellt påhitt, skriver Bo Ekma
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Innehåll
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Kapitel 1: Levnadskostnader 2021, skatter, skattefördelning, några samhällsproblem. vårbudget.
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Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna rädda
världen
Konsumentverkets beräkningar 202
Kostnader. Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 202112
Årskostnader år 2021, förvärvsarbetande icke-pensionärer
Årskostnader år 2021, pensionärer
2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
Inkomstskatter och överskott/underskott 2006-202
Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970tale
Sveriges regeringar under 100 å
Efter sekler av acceleration – nu måste människan sakta ne
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Levnadskostnade
Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
Nyss har nämnts om kapita
Välfärd i hushållsverksamhetern
Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga
inkomstskatter till följd av låga grundavdrag.
Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till
pensionsåldra
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20 Så arbetade regeringen för minskade EU-krav på
skogsbruke
20 Därför behövs en frihetsdebatt om de svenska uni
verstete
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Vårbudgeten 2021 på fem minute
Debatt med anledning av v rpropositionens avl mnand
Budgetmotionerna har inte kommit än
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Utrikes och inrikes artiklar kan av utrymmesskäl i samma
ställningen nu inte få plats längre än till och med 18 april.
Där för bifogas följande artiklar från 21 april

119
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123

21 Astra Zenecas vaccin fortsatt bara från 65 å
21 Möjlig koppling mellan Janssens vaccin och blodrubbninga
Risken för blodproppar detta vet vi om vaccinern

125

22 Ledare: 2021 kan bli ny chans för internationellt kli
maarbet
Peter Alestig: Historiskt men klart otillräckligt klimatbeslut i
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r


 	

.


 	

 	

 	

n		

.


 


.


e


-		

 		

-		

 		

 		

 			

a


ä
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å

.


.


n


 


t


n


e


U


 	

 	

 	

2	

7	

0	

1	

5	

8	

0	

2	

7	

8	

9	

9	

3	

8	

4	

3

148

Kapitel 3: Utrikes och inrikes artiklar 15-18 april
2021

149

Om samhällsplaneringens proble

250

Sven Wimnells hemsida med projekt: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
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Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas
begynnelse.

15
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154
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15

Den fundamentala påverkanskedja

16

Det är huvudsakligen människornas verksamheter som
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16

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
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22
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23
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24
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tillva-rata kärnkraftens möjligheter att utnyttja atomernas
enastående krafter.
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Naturvetenskap enligt SAB-systemet på svenska bibliote
Behåll kärnkraften – annars förstörs naturen av vindkraftver
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Kapitel 1: Levnadskostnader 2021, skatter, skattefördelning,
några samhällsproblem. vårbudget.
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Från

Sven Wimnell 25 februari 2021: Levnadskostnader
2021, inkomstskatter och skattefördelning. Debattartiklar 8-19 februari. Utrikes och inrikes artiklar 13-19 februari 2021
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy15.pdf

Levnadskostnader 2021, inkomstskatter och skattefördelning
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Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna rädda världen

små. I projektet har förslagits att regeringen skaffar sig sex region-styrelser enligt tidigare förslag som avfärdats men som systematiskt kan
göra de planeringar för Sverige som behövs och som nu på ett oklart
sätt sker i kommissioner o d av olia slag

Pojeket om Samhällsplaneringens problem har pågått sedan 1960-talet.
Det har redovisata på hemsidan http://wimnell.com sedan den 29 april
1998. Det seanste året har coronakrisen tagit stor plats. Nu är det stora
problem med vaccin mot coronasjukan. När alla såsmåningom fått
vaccin och sjukdomen lagt sig hjålpligt måste andra problem få mer
plats. Det är i första hand klimatets temperatur som måste tämjas

Kommunerna och regionerna kan vara kvar i huvudsak som de är, men
regionerna kan kanske göras större till förslagsvis sex stycken som
svarar mot de föreslagna statliga regionstyrelserna. Man bör observera
kort sagt att kommuner och regioner ska svara för vissa beslut och att
staten ska svara för planering
Efter alla planeringar om olika problem ska beslut om pengar fattas på
olika vägar till det som önskas i den svenska demokratin. Och det är
folket som ska betala

I början av kapitel tre nns en översikt över samhällsplaneringens problem, som nyligen på slutet kompletterats med några viktiga kommentarer om klimat, miljö, energi och kunskaps- och demokrati-problem
som bör observeras

Det dyker ofta upp skatteförslag som gjorts av nationalekonomer. Det
är inte svårt att föreslå skatter och nationalekonomerna förbiser att det
viktiga för folket är kvar sedan skatterna betalats. Det som blir kvar
efter skatterna ska gå till levnadskostnaderna. Riksdagen och de politiska partierna, regeringen, kommunerna, reigonerna och så vidare har
inga uppgifter om levnadskostnaderna och fördelningen av pengarna i
samhället blir därefter, det vill säga trots alla resonemang som förs om
det mycket oklara

I kapitel tre nns efter den översikliga beskrivningen av samhällsplaneringens problem kopior av tidningsartiklar om utrikes och inrikes
förhållanden ett visst antal dagar. Tidningsartiklar har förts in i redovsingarna av projektet under många år och isynnerhet det sista året i
samband med coronakrisen
Utrikesartklarna är vktiga för de svenska inre förhållandena och är sorterade i en grupp för USA och en grupp för övriga världen

Därför har inom projektet om samhällsplaneringen problem sedan
1960-talet ständigt gjorts beräkningar av levnadskostnaderna som underlag för skattesystem

Inrikesartiklarna har på senare tid sorterats i ett tiotal grupper som är
anknutna till riksdagens och ministrarnas verksamhetsområden, på
sätt som famgår av texterna.

I det följande ska först redovisas levnadskostnader 2021 och därefter
upprepas delar av tidiare texter om skattehistorien.

Det ska här kommenteras, att regeringen visserligen styr Sverige, men
att kommunerna, regionerna och myndigheterna svarar för stor del av
beslut som rör samhällsplaneringens problem. Regering kan i någon
mån styra gemom länsstyrelserna, men antalet kommuner och regioner
är så stort att regeringens möjligheter att effektivt styra den vägen är
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Från Konsumentverkets hemsida"Koll på pengarna 2021

Detta innehåller kostnadsposterna

Konsumentverkets beräkningar 2021

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

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

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

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

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

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

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

Läs mer om Konsumentverkets beräkningar på konsumentverket.se

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

Gemensamma kostnader enligt Konsumentverke
1 person 2 persone
Förbrukningsvaro
13
16
Hemutrustnin
59
69
Medie
149
166
Hemförsäkrin
storsta
16
19
mellanstor sta
11
13
mindre tätor
10
11

Fritid och lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift med mera
Mobiltelefon: Kostnad för köp av mobiltelefon
Personlig hygien: Gäller sådant som tvål, tandkräm, mensskydd, blöjor, hårklippning med mera samt kostnad för ett årligt tandläkar-besök
(undersökning) för vuxna

Summa gemensamma
kostnade
storsta
mellanstor sta
mindre tätor

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

Individuella kostnader per måna
18-30å
31-60å
Alla mat lagas hemma 292
275
Alla mat lagas hemma
utom lunch vardaga 225
212

Boverkets grundprincip för bostadsytor innebär kök och vardagsrum
samt ett rum per person
Det betyder 2 rok för ensamstående och 3 rok för makar/sambor
Hyreslägenheter 2020. Rike
2 ro 5954 kr per månad
3 ro 734

)


)


>	


.


r	

0


0


 


r	

t


r


0		

0		

.


)


.


0			

0	


0


0


0		


0


0		


0


0


r	

0		

0		

.


d


0		

0		

0		

0		

0		

0		

0		

0		

0		

.


r	

t


0	

.


0	

.


.


.


 


 


r	

1


r		

g			

g


d			

d			

t			

t			

7


r


d				

d				

r				

 			

 	

10

k	

61-74å
247

75-å
249

190

189

Matkostnaden beräknas med hjälp av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) som visar dagsbehov av energi och näring för
olika åldersgrupper. Det rekommenderade dagsbehovet av energi
sträcker sig endast upp till 74 år. Konsumentverket kan därför inte presentera några matkostnader från 75 år och uppåt

År 2020 ökning säg1,9% (ökning 2020 1,9%
2 ro 6067 säg 6100 = 73200/år för ensamstående (utan barn
3 rok 7487säg 7500 = 90000/år för makar/sambor (utan barn

k	

270
264
262

Medier innehåller familjeabonnemang för mobiltelefon. För hushåll
som har barn under 8 år minskas kostnaden för dessa med 190 kr per
månad.

Kostnader. Förvärvsarbetande i åldrar
18-65 år. 202

k	

237
232
231

Övriga individuella kostnader per månad
18-25å
52
66
15
700

Kläder och sko
Fritid och le
Mobiltelefon
Personlig hygie

26-49å
51
64
15
66

50-64å
51
64
12
64

65+å
49
57
9
600

Summa kostnader,
exklusive livsmedel 203
196
191
175
* För 18-23-åringar ska kostnaden minskas med 70 kr/månad på grund
av fri tandvård
Genomsnittliga kostnader per månad 202
för åldrar 18-65 å
Enligt konsumentverke
Individuella kostnader
All mat lagas hemm
2837 k
Kläder och sko
50
Fritid och le
654
Mobiltelefo
26
Personlig hygie
48
Summ
4742
Gemensamma kostnader, storstad
En person
2370 kr
Två personer 2700 k
Med individuella kostnader
En perso
2370+ 4742 =. 7112 kr per månad = 85344 kr per å
Två personer: 2700+4742 +4742= 12184 kr per månad = 145208/ å
Med hyra för bostad
Ensam: 84120+ 73200= 157320
Två personer: 145200+ 900000 = 23520
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El ingår inte i konsumentverkets beräkninga

Konsumentverket 202

El. 2010 angavs: Den här posten är en uppskattad genomsnittlig förbrukning i kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad, 2
personer 240 kWh

Exempel: Vad det kan kosta för en 20-åring med egen inkomst

Fortum - ELLEVIO 2021 El i Stockholm, treårskontrakt: fast avgift
el 35 kr/mämad inkl moms
nät 67 kr/månad inkl mom
Summa 102 kr/månad inkl mom
Energiskatt inkl moms 46 öre/kW
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2 250

70*

130

Hemutrustning

240*

590

Medier**

550*

1 430

2 270*

5 700

40*

110

5 420

10 210

Personlig hygien

700

700

Kläder och skor

520

520

Fritid

660

660

Mobil

150

150

1 960

1 960

600

600

510

510

5 100

5 100

10 520

15 310

Äta lunch ute (20 ggr/
månad)
Resor med lokaltra k
Medlemskap i fack och akassa
Summa övriga utgifter
TOTAL SUMMA UTGIFTER

12

fi

2 250

Övriga utgifter

Säg arbetsresor för förvärvsarbetende vuxen 950 kr per månad, för 11
månader 10450 kr, säg 10000 kr som ligger under de 11000 kr som
gäller i skatteverket för reseavdrag

.


All mat lagas hemma
utom lunch vardagar
Förbrukningsvaror

Summa hushållsutgifter

Kollektivtra k.Månadskort på SL i Stockholm
30 dagar: 950 kronor för vuxna, 640 kronor för pensionär, student,
ungdom
Biljettt för enkelresa:vuxen 37 kr, pensionär,studentm ungdom 25 k

r


Eget boende

Hemförsäkring

Övrig
Kostnader för förvärvsarbetande: konsumentverkets förslag
Resor med lokaltra k 600 kr per månad= 7200 kr/å
Medlemskap i fack och a-kassa 510 kr per månad =6120 kr per å

t


Bo hos föräldrar

Hyra

Gör:
1 person per månad 102 kr + 180x 0.46 =102 +83= 185 kr/månad
2220 /å
2 personer :per månad 102 kr + 240x 0.46 = 102+ 110 kr = 212kr/mänad = 2544 /å

 


Utgifter per månad

Hyreslägenheter 2018 (SCB)
Rike
Stor-Stockhol
Stor-Götebor
Stor-Malm
Kommuner med > 75000 in
Kommuner med< 75000 in

2 rok
3 ro
559
6904 per måna
6244 112
770
112
5704 102
685
99
6257 112
752
109
5683 102
689
100
5005 98
624
90
% av rike
Stor-Stockholm och Stor-Malmö ligger cirka 10% över riket
De andra ligger ungefär på riket

Bostadskostnade
Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002:
Hushåll med en person
- 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77),
65 - år cirka 2,0 rok (2,08).
Hushåll med makar, 2 personer
- 64 år cirka 2,8 rok (2,72),
65 - år cirka 3,0 rok (2,98).
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken).
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 1,95 rok
65- år 2,46.
Makar - 64 år 2,92 rok,
65- år 3,14 rok
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 4,17 rok,
65 - år 4,19.
Makar - 64 år 4,72,
65 - år 4,64 rok
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med
2rok för ensam och
3rok för makar. (Utan barn)
Boverkets grundprincip för bostadsytor innebär kök och vardagsrum samt ett rum per person
Det betyder 2 rok för ensamstående och 3 rok för makar/sambor.
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Månadskostnader år 2021, förvärvs
arbetande icke-pensionärer.

Årskostnader år 2021, förvärvs
arbetande icke-pensionärer.

Individuella respektiv
gemensamma kostnader:

Individuella respektiv
gemensamma kostnader:
Summa per månad 202
enligt månadsedovisningen
2021 per år

Ensam

Livsmedel. Alla mål ät
hemma eller matlåda
Hygie
Kläder och sko
Lek och fritid
Mobiltelefo
Förbrukningsvaro
Hemutrustning
Medie
Hemförsäkrin
Hushålls-e

2837
484
50
654
264
13
59
1490
16
18

Summa per månad 202
Per år

7297
87564

2 persone
567
96
100
130
528
16
69
1660
19
21

Bostadshyra per år säg
Ensam 2rok, 12x 6100
2 personer 3rok, 12x 7500
Summa per år 2021
bostad + övrig
Förvärvsarbetande:arbets
resor+ fackavgifter sä

1239
14875

Ensa
729

2 persone
1239

8756

14875

7320
90000
16076

23875

1612

3224

Summa per år 2021
bostad + övrig
17688
Här är inget räknat för
höga semesterkostnader eller
andra resor än lokalresor

Medlemskap i fack och a-kassa 510 kr per månad =6120 kr perå
Säg arbetsresor för förvärvsarbetende vuxen 930 kr per månad, för 11
månader 10230 kr, säg 10000 kr som ligger under de 11000 kr som
gäller i skatteverket för reseavdrag

Säg för enkelhets skull
avrunda

17700

2 personer 153 % av ensam
Per person
17700
177000-135500= 41500k

r


m


-


r


 


6


2


2


0


2


-


r


4


8


6


8


0


0


0


2


2


6


 	

 	

 	

 	

 	

 	

m	

7	

4	

0


4	

0	

4	

0	

0	

 	

.


3	

0	

0	

0	

5	

 


.


 								

.


-


.


 	

 


:


r


1	

0	

 


e


s	

e


 	

,


g	

,


:


r		

r	

 		

g		

t		

t		

 		

 		

n			

:			

l			

:			

 	

t			

n		

r			

14

27099

271000
135500
77% av ensa

Individuella respektiv
gemensamma kostnader:

Årskostnader år 2021, pensionärer.
Ensam

2 persone

Livsmedel. Alla mål ät
hemma
Hygien (personlig
Kläder och sko
Lek och fritid
Mobiltelefo
Förbrukningsvaro
Hemutrustning
Medie
Hemförsäkrin
Hushålls-e

2490
48
49
570
90
13
59
1490
16
18

498
96
98
112
180
16
69
1660
19
21

Summa per månad 202

6675

Individuella respektiv
gemensamma kostnader:
Summa per månad 202
enligt månadsedovisningen
2021 per år
Bostadshyra per år säg
Ensam 2rok, 12x 6100
2 personer 3rok, 12x 7500
Summa per år 2021
bostad + övrig

1113

Kollektiva lokalresor i Stockholm kostar för åldespensionärer med
enkelbiljett 25 kr. Månadsbiljett 640 kr per månad. Det motsvarar
ungefär 3 tur och returresor i veckan med enkelbiljetter för 2x25
kr tur och retur
Säg resor 300 kr per månad = 3600 kr per år= en lokalresa per
vecka = 200 kr per månad + långresor 1200 kr per å
Sjukvård Stockholms län:
Vårdkostnad 1150 kr per år (gräns i försäkringen
Läkemedelskostnad 2350 kr per år (gräns i försäkringen
Vård + läkemedel per år per person 3500 k
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8010

2 persone
1113
13358

7320
90000
15330

22358

Reso

360

720

Vård, läkemede

350

700

Hemtjänst

120

180

Summa per år 2021
bostad + övrig

16160

23958

Säg för enkelhets skull
avrunda

16200

240000

Pensionärer i % av förvärvsarbetande
92
15

r			

Ensam
667

2 personer 148 % av ensam
Per person
16200

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

r	

 


Pensionärer 2021

12000
74% av ensa
89

2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

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

Ensam
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- Makar lika ink. Årsinkoms
lön /mån /år /mån /år skott/år Översskott/år per pso

6001 694 8328 5307 63684 -113316
7001 825 9900 6176 74112 -102888
8001 1046 12552 6955 83460 -93540
9001 1267 15204 7734 92808 -84192
10001 1489 17868 8512 102144 -74856
11001 1711 20532 9290 111480 -65520
12001 1935 23220 10066 120792 -56208
13001 2177 26124 10824 129888 -4711
14001 2469 29628 11532 138384 -38616
15001 2751 33012 12250 147000 -30000
16001 3033 36396 12968 155616 -21384
17001 3315 39780 13686 164232 -12768
18001 3598 43176 14403 172836 -4164
19001 3880 46560 15121 181452
4452
20001 4190 50280 15811 189732 12732
21001 4472 53664 16529 198348 21348
22001 4755 57060 17246 206952 29952
23001 5046 60552 17955 215460 38460
24001 5336 64032 18665 223980 46980
25001 5627 67524 19374 232488 55488
26001 5917 71004 20084 241008 64008
27001 6207 74484 20794 249528 72528
29001 6788 81456 22213 266556 89556
30001 7079 84948 22922 275064 98064
35001 8654 103848 26347 316164 139164
40001 10304 123648 29697 356364 179364
45001 12040 144480 32961 395532 218532
50001 14690 176280 35311 423732 246732
55001 17385 208620 37616 451392 274392
60001 20185 242220 39816 477792 300792

6001 694 8328 5307 63684 -113316
7001 825 9900 6176 74112 -102888
8001 1046 12552 6955 83460 -93540
9001 1267 15204 7734 92808 -84192
10001 1489 17868 8512 102144 -74856
11001 1711 20532 9290 111480 -65520
12001 1935 23220 10066 120792 -56208
13001 2177 26124 10824 129888 -47112
14001 2469 29628 11532 138384 -38616
15001 2751 33012 12250 147000 -30000
16001 3033 36396 12968 155616 -21384
17001 3315 39780 13686 164232 -12768
18001 3598 43176 14403 172836 -4164
19001 3880 46560 15121 181452
4452
20001 4190 50280 15811 189732 12732
21001 4472 53664 16529 198348 21348
22001 4755 57060 17246 206952 29952
23001 5046 60552 17955 215460 38460
24001 5336 64032 18665 223980 46980
25001 5627 67524 19374 232488 55488
26001 5917 71004 20084 241008 64008
27001 6207 74484 20794 249528 72528
29001 6788 81456 22213 266556 89556
30001 7079 84948 22922 275064 98064
35001 8654 103848 26347 316164 139164
40001 10304 123648 29697 356364 179364
45001 12040 144480 32961 395532 218532
50001 14690 176280 35311 423732 246732
55001 17385 208620 37616 451392 274392
60001 20185 242220 39816 477792 300792

Bostadshyran antages vara 6100 kr per mån = 73200 kr per år för
ensam och 7500 kr per mån för makar/sambor= 90000kr/år
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 177 000 kr betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 271000 för makar/sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader och
andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.

11,6
11,8
13,
14,9
18,9
15,6
16,1
16,
17,6
18,
19,0
19,
20,0
20,0
20,9
21,3
21,6
21,9
22,2
22,5
22,8
23,0
23,4
23,6
24,7
25,7
26,8
29,4
31,6
33,6

Bostadshyran antages vara 6100 kr per mån = 73200 kr per år för
ensam och 7500 kr per mån för makar/sambor= 90000kr/år
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 177 000 kr betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 271000 för makar/sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader och
andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.

72 000
84 000
96 00
108 00
120 00
132 00
144 000
156 000
168 000
180 000
192 00
204 00
216 00
228 00
240 000
252 000
264 000
276 00
288 000
300 000
312 000
324 00
348 00
360 000
420 000
480 000
540 00
600 000
660 00
720 000
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-143632
-122776
-104080
-85384
-66712
-48040
-2941
-1122
-5768
23000
40232
5746
74672
91904
108464
125696
142904
159920
176960
193976
211016
228056
262112
279128
361328
441728
520064
576464
631784
684584

72 000
84 000
96 00
108 00
120 00
132 00
144 000
156 000
168 000
180 000
192 00
204 00
216 00
228 00
240 000
252 000
264 000
276 00
288 000
300 000
312 000
324 00
348 00
360 000
420 000
480 000
540 00
600 000
660 00
720 000

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Underskott och överskott i hushållsbudgetarn

Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej
semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 200 201 Skillna
202

Vad ingår i skattetabellerna
I beräkningen av skattetabellerna ingår kommunal och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster, allmän pensionsavgift, begravningsavgift
och avgift till registrerat trossamfund. Även public serviceavgiften är
inkluderad. Avdrag och skattereduktioner för grundavdrag, allmän
pensionsavgift, jobbskatteavdrag och skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning ingår också i tabellerna
Kolumn
Avser l ner, arvoden och liknande ers ttningar till den som vid rets
ing ng inte fyllt 65 r om inkomsten ger r tt till jobbskatteavdrag. Tabellen ska till mpas oavsett om allm n pensionsavgift ska betalas eller
inte

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

Ensamstående förvärvarbetande är miss
gynnade i förhållande till makar/sambor
Ensamståendes levnadskostnader per år 2021 är 177 000 kr. En makes/sambos kostnad är 135 500 kr, dvs 41500 kr lägre och därför blir
överskottet för en make 41 500 kr högre än för en ensamstående. Om
makarna var för sig har samma inkomst som en ensamstående har makarna tillsammans 83 000 kr högre överskott än en ensa
Underskott tillsammans för ett par makar blir på motsvarande sätt
83 000 kr lägre än för en ensamståend
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17

-6435
-5552
-4669
-3792
-2988
-2217
-1453
-688
756
840
16044
2368
3133
3897
4620
5384
6148
6913
7677
8442
9212
98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040

-80536
-7120
-6186
-5252
-4319
-3407
-2561
-1752
-8716
-268
818
1628
25076
33524
41624
50072
58520
66968
75416
83864
92324
100772
117668
126008
16620
196712
224912
253112
278972
304172

-1618
-1567
-1517
-1460
-1331
-1189
-1108
-1063
-947
-8668
-786
-740
-625
-545
-457
-377
-296
-216
-136
-556
20
234
796
1066
2266
25472
2847
3147
3213
32132

Underskottet har öka
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har öka
Underskottet har öka
Underskottet har ökat
Underskottet har öka
Underskottet har öka
Överskottet har minska
Överskottet har minskat
Överskottet har minska
Överskottet har minska
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minska
Överskottet har minska
Överskottet har minska
Överskottet har minska
Överskottet har öka
Överskottet har öka
Överskottet har öka
Överskottet har öka
Överskottet har öka
Överskottet har öka
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har öka

-113316
-102888
-9354
-84192
-74856
-6552
-56208
-47112
-38616
-30000
-2138
-12768
-416
4452
12732
2134
29952
38460
45980
55488
64008
72528
89556
98064
139164
179364
218532
246732
274392
300792

2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

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

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

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

Makar lika Årsinkomst
inkomst
per person
Överskott/år

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

Makar lika inkomst
Överskott
/år

6001 1364 16368 4637 55644 -64356
7001 1628 19536 5373 64476 -55524
8001 1892 22704 6109 73308 -46692
9001 2161 25932 6840 82080 -37920
10001 2491 29892 7510 90120 -29880
11001 2849 34188 8152 97824 -22176
12001 3212 38544 8789 104468 -14532
13001 3575 42900 9426 113112 - 6888
14001 3938 47256 10063 120756
756 kris
15001 4301 51612 10700 128400 8400 gräns
16001 4664 55968 11337 136044 16044
17001 5027 60324 11974 143688 23688
18001 5390 64680 12611 151332 31332
19001 5753 69036 13248 158976 38976
20001 6151 73812 13850 166200 46200
21001 6514 78168 14487 173844 53844
22001 6877 82524 15124 181488 61488
23001 7240 86880 15761 189132 69132
24001 7603 91236 16398 196776 76776
25001 7966 95592 17035 204420 84420
26001 8324 99888 17677 212124 92124
27001 8799 105588 18202 218424 98424
29001 9859 118308 19142 229704 109704
30001 10389 124668 19612 253344 115344
35001 13039 156468 21962 263544 143544
40001 15731 188772 24270 291240 171240
45001 18631 223572 26370 316440 196440
50001 21531 258372 28470 341640 221640
55001 24431 293172 30570 366840 246840
60001 27331 327972 32670 392040 272040

-68712 (55644x 2-180000)
-5104
84 000
-33384
96 00
-15840
108 00
240 kris
120 00
15648 gräns
132 00
20936
144 000
46224
156 000
61512
168 000
76800
180 000
92088
192 00
107376
204 00
122554
216 00
137952
228 00
152400
240 000
167688
252 000
182976
264 000
198264
276 00
213552
288 000
228840
300 000
244248
312 000
256848
324 00
279408
348 00
290688
360 000
347088
420 000
402480
480 000
452880
540 00
503280
600 000
553680
660 00
604080
720 00

6001
836 10032 5165 61980 -62020
7001 1074 12888 5927 71124 -52876
8001 1338 16056 6663 79956 -44044
9001 1602 19224 7399 88788 -35212
10001 1910 22920 8091 97092 -26908
11001 2230 26760 8771 105252 -18748
12001 2551 30612 9450 113400 -10600
13001 2872 34464 10129 121548 - 2452
14001 3193 38316 10808 129696 5696 kris
15001 3513 42156 11488 137836 13856 gräns
16001 3834 46008 12167 146004 22004
17001 4155 49860 12846 154152 30152
18001 4475 53700 13526 162312 38312
19001 4796 57552 14205 170460 46460
20001 5149 61788 14852 178224 54224
21001 5470 65640 15531 186372 62372
22001 5790 69480 16211 194532 70532
23001 6111 73332 16890 202680 78680
24001 6435 77220 17569 210892 86828
25001 6766 81192 18235 218882 94820
26001 7097 85164 18904 226848 102848
27001 7428 89136 19573 234876 110876
29001 8247 98964 20754 249048 125048
30001 8777 105324 21224 254688 130688
35001 11427 156468 23574 282888 158888
40001 14077 168924 25924 311088 187088
45001 16874 202488 28127 337524 213524
50001 19774 237288 30227 362724 238724
55001 22674 272088 32327 387924 263924
60001 25574 306888 34427 413124 289124

-62040 (61980x2-186000)
- 4375
Ensams
-26088
förbättring
-8424
på skatten
8184 kris- 2006 - 2008
24504 gräns
342
40800
3932
57096
4436
73392
4940
83672
5456
10600
596
122304
646
138624
698
154920
7484
170448
8024
186744
8528
203064
9044
219360
954
235784
10052
251764
10400
267696
10724
283752
1245
312096
1534
323376
15344
379776
15344
436176
15848
489048
1708
539448
17084
589848
1708
640248
17084
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2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

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

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

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

Makar lika inkomst
Överskott
/år

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

Makar lika inkomst
Överskott
/år

6001
729 8748 5272 63264 -66736
7001
977 11724 6024 72288 -57712
8001 1225 14700 6776 81312 -48688
9001 1474 17688 7527 90324 -39676
10001 1745 20940 8256 99072 -30928
11001 2055 24660 8946 107352 -22648
12001 2365 28380 9636 115632 -14368
13001 2676 32112 10325 123900 - 6100
14001 2986 35832 11015 132180 2180 kris
15001 3297 39564 11704 140448 10448 gräns
16001 3607 43284 12394 148728 18728
17001 3918 47016 13083 156996 26996
18001 4228 50736 13773 165276 35276
19001 4539 54468 14462 173544 43544
20001 4881 58572 15120 181440 51440
21001 5191 62292 15810 189720 59720
22001 5502 66024 16499 197988 67988
23001 5812 69744 17189 206268 76268
24001 6123 73476 17878 214536 84536
25001 6437 77244 18564 222768 92768
26001 6768 81216 19233 230796 100796
27001 7100 85200 19901 238812 108812
29001 7761 93132 21240 254880 124880
30001 8091 97092 21910 262920 132920
35001 10444 125328 24557 294684 164684
40001 13094 157128 26907 322884 192884
45001 15759 189108 29242 350904 220904
50001 18659 223908 31342 376104 246104
55001 21559 258708 33442 401304 271304
60001 24459 293508 35542 426504 296504

-68472 (63264x2-195000)
- 5042
Ensams
-32376
förbättring
-14352
på översk.
3144 kris- 2006 - 2009
19704 gräns
- 47
3626
+164
52800
788
69360
1424
85896
2048
10245
268
118992
330
135552
394
152088
4568
167880
5240
184440
5876
200976
6500
217536
713
234072
7760
250536
8348
266592
8672
282624
1038
314760
1517
330840
17576
394368
21140
450768
21644
586808
2446
557208
24464
557208
2446
658008
24464

6001
687 8244 5314 63768 -70232
7001
918 11016 6083 72996 -61004
8001 1149 13788 6852 82224 -51776
9001 1380 16560 7621 91452 -42548
10001 1644 19728 8357 100284 -33716
11001 1943 23316 9058 108696 -25304
12001 2244 26928 9757 117084 -16916
13001 2545 30540 10456 125472 - 8528
14001 2846 34152 11155 133860 - 140 kris
15001 3147 37764 11854 142248 8248 gräns
16001 3448 41376 12553 150636 16636
17001 3749 44988 13252 159024 25024
18001 4050 48600 13951 167412 33412
19001 4351 52212 14650 175800 41800
20001 4682 56184 15319 183828 49828
21001 4983 59796 16018 192216 58216
22001 5284 63408 16717 200604 66604
23001 5585 67020 17416 208992 74992
24001 5886 70732 18115 217380 83380
25001 6201 74412 18800 225600 91600
26001 6532 78384 19469 233628 99628
27001 6863 82356 20138 241656 107656
29001 7524 90288 21477 257724 123724
30001 7854 94248 22147 265764 131764
35001 10134 121608 24867 298404 164404
40001 12784 153408 27217 326604 192604
45001 15434 185208 29567 354804 220804
50001 18323 219876 31678 380136 246136
55001 21223 254676 33778 405336 271336
60001 24123 289476 35878 430536 296536

-73464 (63768x2-201000)
- 5500
Ensams
-36552
förbättring
-18096
på översk.
-432 kris- 2006 - 2010
16392 gräns
-312
3316
-2384
49944
-1640
66720
-896
83496
-152
10027
59
117048
133
133824
208
150600
2824
166656
3628
183434
4372
200208
5116
216984
586
233760
6604
250200
7180
266256
7504
282312
923
314448
1402
330528
16424
395808
20860
452208
21364
508608
2436
559272
24496
609672
2449
660072
2449
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2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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

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

Makar lika inkomst
Överskott
/år

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

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

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

-70148
-60920
-51692
-42464
-33548
-25148
-16760
- 837
16 kris8404 gräns
16792
25180
3356
4195
49984
5837
6676
7514
8353
9184
9989
10800
12396
13200
16684
19504
22324
24936
27456
299764

- 73296
- 5484
- 3638
- 17928
96 kris
16704 grän
3348
5025
6703
8380
10058
11736
13413
15091
16696
18379
20052
21729
23407
25068
26678
28300
31492
33100
40068
45708
51348
56572
61612
666528

6001 660 7920
7001 891 10692
8001 1122 13464
9001 1353 16236
10001 1591 19092
11001 1891 22692
12001 2192 26304
13001 2493 29916
14001 2794 33528
15001 3095 37140
16001 3396 40752
17001 3697 44364
18001 3998 47976
19001 4299 51588
20001 4630 55560
21001 4931 59172
22001 5232 62784
23001 5533 66396
24001 5834 70008
25001 6135 73620
26001 6451 77412
27001 6782 81384
29001 7445 89340
30001 7775 93300
35001 9565 114780
40001 12215 146580
45001 14865 178380
50001 17578 210396
55001 20478 245736
60001 23378 280536

.
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Efter skatt Över/mån /år
skott/år
5341
6110
6879
7648
8410
9110
9809
10508
11207
11906
12605
13304
14003
14702
15371
16070
16769
17468
18167
18866
19550
20219
21556
22226
25436
27786
30136
32423
34523
36623

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

-77908
-73178
-59452
-50224
-41080
-32680
-24492
-1590
-7516 kris872 gräns
9260
17648
2603
3442
42452
5084
5922
6761
7600
8439
9260
10062
11667
12471
16323
19143
21963
24707
27227
297476

Makar lika inkomst
Överskott
/år
- 87816
- 6936
- 5090
- 32448
- 14160 kris
2640 grän
1941
3619
5296
6974
8652
11329
12007
13684
15290
16968
18645
21729
20323
23678
25320
26925
30134
31742
39446
45o86
50726
56215
61255
662952

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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

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

Makar lika inkomst
Överskott
/år

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

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

-79888
-70336
-60772
-51208
-41080
-32800
-23980
-1514
-6328 kris2816 gräns
11636
20132
2896
3778
46292
5511
6393
7275
8157
9040
9915
10766
12466
13318
17578
20716
23776
26836
29608
323684

- 89776
- 7067
- 51544
- 32416
- 13288 kris
4400 grän
2204
3970
57344
7563
9327
11026
127928
14556
16258
18022
197864
215504
23314
250808
26830
28532
319328
336368
421568
484328
54552
60672
66216
717368

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

-80536
-71200
-61864
-52528
-43192
-34072
-25612
-1752
-8716 kris-268 gräns
8180
16280
2507
3352
41624
5007
5852
6696
7541
8386
9232
10077
11766
12600
16620
19671
22491
253112
27897
304172

Makar lika inkomst
Överskott
/år
- 93072
- 7067
- 55728
- 37056
- 18384 kris
-144 grän
1677
3295
50568
6746
8436
10056
118152
13504
15124
16814
185040
201936
21883
222000
21880
26954
303336
320016
400416
461424
51782
57422
62594
676344

2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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

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

Makar lika inkomst
Överskott
/år

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

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

-84548
- 103096
-75212
- 8442
-65876
- 65752
-56540
- 47080
-47204
- 28408 kris
-38108
-10216 grän
-29660
668
-2121
2357
-12752 kris40496
-4304 gräns
5739
4144
7428
12592
9118
2104
108080
2948
12497
47588
14117
4603
15807
5448
174968
6293
191864
7138
20876
7982
225656
8827
24255
9672
25944
11363
293264
12193
309872
16620
390272
19450
45500
22270
51140
250828
56765
27604
61808
299440
664880

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

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-2699
-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
1524
2369
31792
4024
4868
5713
6558
7403
8248
9092
10786
11628
15648
19062
21882
247024
27301
296416

Makar lika inkomst
Överskott
/år
- 109904
- 9123
- 72560
- 53888
- 35216
-16808 kris
112 grän
1700
33904
5080
6769
8459
101488
11838
13458
15148
168376
187272
20216
219064
23596
25285
286720
303568
383968
45224
51864
56504
61703
663832

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Överlön skott/år

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

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

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

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

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

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-2699
-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
1524
2369
31792
4024
4868
5813
6558
7403
8248
9092
10786
11628
15648
19062
21882
247024
27301
296416

- 109904
- 9123
- 7256
- 5388
- 35216
-16808 kris112 gräns
1700
33904
5080
6769
8459
10148
11838
13458
15148
16837
187272
202168
21906
23596
25285
28672
30356
383968
45224
50864
56504
61703
66383

-5495
-4561
-3628
-2694
-1760
-840
5
850
1695
2540
3384
4229
50744
5919
6729
7874
8418
9363
10108
10953
11798
12642
14336
15178
19198
22612
254324
28252
30851
33191

3550
3550
35500
35500
35500
3550
3550
3550
35500
3550
3550
3550
35500
3550
3550
3550
35500
35500
3550
35500
3550
3550
35500
35500
35500
3550
3550
3550
3550
35500

6001 626 7512 5375 64500 -109500
7001 854 10248 6147 73764 -100236
8001 1081 12297 6920 83040 -90960
9001 1308 15696 7693 92316 -81684
10001 1535 18420 8466 101592 -72408
11001 1765 21180 9236 110832 -62168
12001 1997 23964 10004 120048 -53952
13001 2268 27216 10733 128796 -4520
14001 2568 30816 11433 137196 -36804
15001 2859 34308 12149 145704 -28296
16001 3149 37788 12852 154224 -19776
17001 3440 41280 13561 162732 -11268
18001 3730 44760 14271 171252 -2748 *
19001 4020 48240 14981 179772
5772
20001 4340 52080 15661 187932 13932
21001 4630 55560 16371 196452 24252
22001 4921 59052 17080 204960 30960
23001 5211 62532 17790 213480 39480
24001 5501 66012 18500 222000 48000
25001 5792 69504 19209 230508 56508
26001 6082 72984 19919 239028 65028
27001 6373 76476 20628 247536 73536
29001 6953 83436 22048 264576 90576
30001 7244 86928 22757 273084 99084
35001 8848 106176 26153 313836 139836
40001 10498 125976 29503 354036 180036
45001 12782 153384 32219 386628 212628
50001 15432 185184 34569 414828 240828
55001 18164 217968 36837 442044 268044
60001 21045 252540 38956 467472 293472
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Makar lika Årsinkomst
inkomst
per perso
Överskott/år
-140000
-12147
-10292
-84368
-65816
-47336
-28904
-11408
5392
22408
39448
5646
73504
90544
106864
123904
140920
157960
175000
192016
209056
226072
260152
277168
358672
439072
504256
560656
615088
665944

72 000
84 000
96 00
108 00
120 00
132 00
144 000
156 000
168 000
180 000
192 00
204 00
216 00
228 00
240 000
252 000
264 000
276 00
288 000
300 000
312 000
324 00
348 00
360 000
420 000
480 000
540 00
600 000
660 00
720 000

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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

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

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

Inkomstskat
i % av inkoms

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

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

1 1 008 kr/mån
10,4
Decilgrupp
12,
13,3
2 8 252 kr/mån
14,3
15,1
15,
17,
18,
18,8
19.5
3 15 276 kr/mån
20,
20.7
21,2
21,
22,2
4 20 802 kr/mån
22.
22,8
23,1 * Medianinkomst
23,4
23 467 kr/månad
23,7
2017 enl SCB
23,9
(20-64 år
24,1 * Medelinkoms
24,5
27 450 kr/månad
24.6
2017 enl SCB
25,8
28,0
9 41 666 kr/mån
30.
33,
35,2
37,3
10 67 442 kr/mån

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-2699
-18548
-10100
-1652
6796
1524
2369
31792
4024
4868
5713
6558
7403
8248
9092
10786
11628
15648
19062
21882
247024
273016
296416

6001 626 7512 5375 64500 -109500
7001 854 10248 6147 73764 -100236
8001 1081 12297 6920 83040 -90960
9001 1308 15696 7693 92316 -81684
10001 1535 18420 8466 101592 -72408
11001 1765 21180 9236 110832 -62168
12001 1997 23964 10004 120048 -53952
13001 2268 27216 10733 128796 -4520
14001 2568 30816 11433 137196 -36804
15001 2859 34308 12149 145704 -28296
16001 3149 37788 12852 154224 -19776
17001 3440 41280 13561 162732 -11268
18001 3730 44760 14271 171252 -2748
19001 4020 48240 14981 179772
5772
20001 4340 52080 15661 187932 13932
21001 4630 55560 16371 196452 24252
22001 4921 59052 17080 204960 30960
23001 5211 62532 17790 213480 39480
24001 5501 66012 18500 222000 48000
25001 5792 69504 19209 230508 56508
26001 6082 72984 19919 239028 65028
27001 6373 76476 20628 247536 73536
29001 6953 83436 22048 264576 90576
30001 7244 86928 22757 273084 99084
35001 8848 106176 26153 313836 139836
40001 10498 125976 29503 354036 180036
45001 12782 153384 32219 386628 212628
50001 15432 185184 34569 414828 240828
55001 18164 217968 36837 442044 268044
60001 21045 252540 38956 467472 293472
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10,4
12,2
13,
14,5
15,3
16,0
16,6
17,
18,3
19.
19,7
20,
20,7
21,2
21,7
22,0
22,3
22,7
22,9
23,2
23,4
23,6
24,0
24,1
25,3
26,2
28,4
30,7
33,0
35,1

72 000
84 000
96 00
108 00
120 00
132 00
144 000
156 000
168 000
180 000
192 00
204 00
216 00
228 00
240 000
252 000
264 000
276 00
288 000
300 000
312 000
324 00
348 00
360 000
420 000
480 000
540 00
600 000
660 00
720 000

Sverige från franska revolutionen 1789
fram till slutet av 1970-tale

Norge, och Sverige och Norge gick in i en union, som senare upplöstes i början av 1900-talet

Franska revolutionen 1789 är ett stort årtal i historien

Den industriella revolutionen sägs ha börjat i England med bl a
vävstolar. Med var också ångmaskiner. ångbåtar och järnvägar
med ånglok

Sverige styrdes av kungen hela 1800-talet och hade till en början
hjälp av riksdagens fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder

Den ingick i försöken att avskaffa kejsares, kungars och furstars
enväldiga makt och ersätta det med folklig makt. Drygt hundra år
senare i början av 1900-talet bröt de demokratiska krafterna formellt igenom.

Sveriges 1800-tal var ett klssamhälle. Sverige var ett jordbrukarland men började bli mer industrialiserat

Svenske kungen Gustaf III i slutet av 1700-talet är mest känd för
kulturella saker som teater. Han blev skjuten på operan och dog
senare av det

Fotogenlampor gav ljus när det var mörkt. Den svenska folk-skolan bildades 1842. Typografer bildade den första fackföre-ningen
1846. Strengnäs tidning bildades 1846, Dagens Nyheter 1864

Hans son invecklade sig i krig med Ryssland, förlorade och Finland överlämnades till Ryssland. Finland blev en tämligen självständig del av Ryssland och har senare blivit en fri stat

Darwin kom något senare än mitten av 1800-talet med sin bok om
arternas uppkomst , som kastade omkull de kristna kyrkornas
bud om mänsklighetens uppkomst.

Den förlorande kungen avsattes och levde sedan utomlands som
överste Gustafsson

I slutet av 1800-talet avskaffades de fyra stånden och Sverige ck
1865 en tvåkammarriksdag, men den innehöll regler om inkomst
och kapital som gjorde att den nya arbetarklassen knappast kom
in i riksdagen

Sverige ck en ny kung, men ingen kronoprins och det skickades
ut folk i Europa för att hitta en kronprins. En kom hem med ett
förslag Bernadotte, som hade kompetens som stor krigare. Han
gillades , blev kronprins och senare kung Karl IV Johan.

Det socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889 med första
mål åtta timmars arbetsdag och rösträtt för alla. Åttatimmarsdagen blev lag i slutet av 1910-talet och rösträtt för alla infördes
på 1920-talet då alla kvinnor ck rösträtt.

En del trodde att han skulle kunna återerövra Finland, men han
hade andra tankar. Han ordnade så att han blev kung också över

.
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Flickor ck före 1924 inte komma in på läroverk , en del kommuner hade istället kommunala ickskolor för dem som ville ha mer
utbildning än folkskolan.

Parlamentarismen, allmänna rösträtten och avskaffandet av
statskyrkan är stora förändringar under 1900-talet
Det var socialdemkraterna och liberala som hjälptes åt med rösträtten

OscarII var den siste svenska kungen som var i union med Norge.
Han tyckte om att vara ute i landet på invigningar av järnvägar,
han dog i början av 1900-talet och efterträddes av Gustav V som
spelade tennis långt upp i hög ålder. Han dog 1950 och ersattes av
Gustav IV Adolf som var intresserad av arkeologi och på somrarna kunde vara utomlands i arkeologiska undersökningar

Socialdemokraterna innehade (med ett litet undantag) statsministerposten från 1932 till 1976, 44 år
Elektricitet och telefoner fanns i slutet av 1800-talet. Den första
biografföreställningen anses ha gjors av bröderna Lumière i Paris
1895 (Svensk Uppslagsbok, kinematogra )

Gustav IV Adolf dog 1973. Hans äldsta son som skulle blivit kung
efter honom hade omkommit i en ygolycka i Köpenhamn och
därför blev barnbarnet kung Karl XIV Gustav

Den första ygningen anses ha gjots 1903. Titanic, den stora atlantångaren, sjönk 1912 i havet sedan den stött på ett is ak. Oympiska spel hölls i Sverige 1912. August Strindberg dog 1912

I mitten av 1910-talet ordnade Sveriges riksdag så att parlamentarismen infördes i Sverige, d v s att Sverige styrs av riksdag/regering och inte av kungen. I fortsättningen blev det alltså så och
kungarna vara bara formellt styrande. Det gällde till slutet av
1900-talet, 1974, då all makt togs bort från kungen , som nu bara
är en dekoration. Vi kallar oss fortfarande demokrati . Senare har
också arvsföljden för kungarna ändrats så att ädsta barnet blir
kung/drottning

De nu äldsta svenskarna, 100 år gamla, har varit med om världens
och Sveriges utveckling under tiden efter första världskriget
På bio kunde de se stum lmer med Greta Garbo. På teatrar i landet Karin Swanströms föreställningar. På radio höra radio- nyheter från 1925, i apparater med hörlurar. och höra Sven Jerring
med barnens brevlåda.

I slutet av 1900-talet har Svenska kyrkan avskaffats och nu är en
privat organisation utan makt i staten. Tidigsre hade Svenska
kyrkan hand om folkbokföringen, men den sköts nu av staten

Från 1929 se ljud lmer och den första ljud lmen med Amerikanen Al Jolson, en vit underhållare som målade sig svart för att se
ut som en svart. Höra Amerikanska grammofonskivor med Jazz
från södra USA. Med musik av svarta som inte ck leva som vit

Många är av tradition fortfarande med i den privata Svenska
kyrkan och betalar en avgift till den som staten hjälper till att ta i
på skattsedeln.

Det civila yget fanns knappats på 20-talet. Stockholms kommun
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demokraten Gunnar Sträng arbetade i unga år som jordbuksaretare och trädgårsarbetare och arbetade för att avskaffa torp-systemet. Det skedde 1943 enligt Svensk Uppslagsbok. Sträng var
sedan i många år nansminister och glömde aldrig att i möjligaste
mån förbätra för dem med låga inkomster

På 30- och 40-talen var bio och radio den vanligaste underhållningen. Det fanns många lmbolag och de kunde komma med nya
lmer varje vecka. De som hade råd gick nog på bio åtminstone en
gång i veckan. Biograferna kunde ha två lmer i veckan, enklare
lmer i början och större lmer i slutet. Var det svensk lm var
det ofta fullsatt

Krigen tog slut och vi aggade för det
Stockholmsutställningen 1930 var en manifestation om nya tänkesätt på byggande. De gamla stilarna var föråldrade och det skulle
byggas enkelt och byggas bostäder som de med låga inkomster
hade råd med. Makarna Myrdal och ledande arkitekter var
bland dem som förespråkade det. Inom byggmark-naden gjodes
stora utredningar om samhällsutvecklingen

Till lmerna hörde förspel som ofta var aktuella journal lmer
som visade delar av Sverige och världen. Det blev nästan som nuvarande SVT-nyheter.

Under kriget och länge därefter måste man ha tillstånd för att
bygga och tillstånd gavs inte alltid för bostäder. För industrier och
transporter m m behövdes ivesteringar och det uppstod svår bostadsbrist

Det var alltid folk vid biograferna, isynnerhet ungdomar som
snackade
På 30- och 40-talen fanns det nazister som kunde skryta med att
de var det , åtminstone före Hitlers bortfall. En stor del av svenska
män var inkallade och var någonstans i Sverige. Kvinnor ck sköta det män vanligen gjort och det var ofta knapert i hushålls-kassan. Det var ransoneringar.

Under kriget var det samlingsregering. Stora socialdemorater var
Statsministern Per Albin Hansson . Gustaf Möller, Ernst Wigfors
m . Per Albin dog en dag när han klev av spårvagnen och man
skulle välja ny statsminister. Efter många om och men föll valet på
Tage Erlander. som sedan regerade i 29 år till 1969. Då Palme tog
över

Vi följde krigen men var ändå utanför dem.
Samhället stod inte still. Saltsjöbadsandan gällde och Sverige ck
sin första semesterlag 1938.

Tage Erlander hade många år Bertil Ohlin, socialliberal folkpartist, som huvud ende. Gunnar Helander var bondeförbundare
med parollen "Vi gillar alla bra förslag.

Torparsystemet var ett gammalt system som låste fast joebruksarbetare vid godsägarna genom att låta jorbruksarbetaren få bo på
ett torp mot att han utförde dagsverken för godsägaren. Social-

Tage Erlander insåg såsmåningom att det var en stor bostadsbrist
och föreskev att en miljon bostäder skulle byggas på tio år. Så
gjordes men sedan föll intresset för bostadsbyggande
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började kunna starta och landa ygplan på sjön i norra Stockholm - och byggde i mitten på 30-talet Bromma Flygplats

Sveriges regeringar under 100 å

1917-10-1
1920-03-10 Nils Edén Koalition: Liberal, Socialdemokratis

Nedan nner du en förteckning över de ca 40 olika regeringar som har
styrt Sverige under de senaste 1900-talets början

1920-03-1
1920-10-27 Hjalmar Branting Socialdemokratis

Årtal Statsminister Typ av regerin

1920-10-2
1921-02-23 Louis De Geer (dy) Ämbetsmannaministä

1900-09-12
1902-07-0 Fredrik von Otter Borgerli

1921-02-2
1921-10-13 Oscar von Sydow Ämbetsmannaministä

1902-07-0
1905-04-13 Erik Gustaf Boström Borgerli

1921-10-1
1923-04-19 Hjalmar Branting Socialdemokratis

1905-04-1
1905-08-02 Johan Ramstedt Expeditionsministä

1923-04-1
1924-10-18 Ernst Trygger Höge

1905-08-0
1905-11-07 Christian Lundeberg Borgerlig samlingsregerin

1924-10-1
1925-01-24 Hjalmar Branting Socialdemokratis

1905-11-0
1906-05-29 Karl Staaff Libera

1925-01-2
1926-06-07 Rickard Sandler Socialdemokratis

1906-05-2
1911-10-07 Arvid Lindman Höge

1926-06-0
1928-10-02 Carl Gustaf Ekman Koalition: Frisinnad, Libera

1911-10-0
1914-02-17 Karl Staaff Libera

1928-10-0
1930-06-07 Arvid Lindman Höge

1914-02-1
1917-03-30 Hjalmar Hammarskjöld Höge

1930-06-0
1932-08-06 Carl Gustaf Ekman Frisinna

1917-03-3
1917-10-19 Carl Swartz Höge

1932-08-0
1932-09-24 Felix Hamrin Frisinna

l


g


k


r


r


r


.


r


k


k


k


k


g


r


d


g


g


d


r


r


r


l


l


r


 


5


3


2


7


9


7


7


0


9


0


7


3


3


9


8


4


7


2


7


6


fi

28

1932-09-2
1936-06-19 Per Albin Hansson Socialdemokratis

1978-10-1
1979-10-12 Ola Ullsten Folkpartie

1936-06-1
1936-09-28 Axel Pehrsson (i Bramstorp) Bondeförbunde

1979-10-1
1981-05-19 Thorbjörn Fälldi
Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartie

1936-09-2
1939-12-13 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk,
Bondeförbunde

1981-05-1
1982-10-08 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Folkpartie

1939-12-1
1945-07-31 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk, Bondeförbundet, Folkpartiet och Höger

1982-10-0
1986-02-28 Olof Palme Socialdemokratis
1986-03-0
1990-02-26 Ingvar Carlsson Socialdemokratis

1945-07-3
1946-10-06 Per Albin Hansson Socialdemokratis

1990-02-2
1991-10-04 Ingvar Carlsson Socialdemokratis

1946-10-1
1951-10-01 Tage Erlander Socialdemokratis

1991-10-0
1994-10-07 Carl Bildt Koalition: Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartie

1951-10-0
1957-10-31 Tage Erlander Koalition: Socialdemokratiskt, Bondeförbunde

1994-10-0
1996-03-22 Ingvar Carlsson Socialdemokratis

1957-10-3
1969-10-14 Tage Erlander Socialdemokratis

1996-03-2
2006-10-06 Göran Persson Socialdemokratis

1969-10-1
1976-10-08 Olof Palme Socialdemokratis

2006-10-06 Fredrik Reinfeldt Koalition: Moderata samlingspartiet,
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartie

1976-10-0
1978-10-18 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartie

I september 2014 förlorade de borgerliga valet och en regering Stefan
Löfven med socialdemokrater och miljöpartister trädde till

t


t


 		

.


t


t


k


k


t


k


k


k


k


k


k


k


k


t


n


n


t


t


4


9


8


3


1


1


1


1


4


8


8


2


9


8


1


6


4


7


2


t


29

25 km/h. Hela denna manöver för att med knapp mopedhastighet möjliggöra en enda persons semestertripp till ett regnigt Vallonien
Detta var vad dåtidens fossilfria samhälle, pressat till det yttersta, kunde förmå i termer av snabba transporter

" Efter sekler av acceleration – nu måste
människan sakta ne
DN TORSDAG 30 JULI 202

Vårt fartfyllda tidevarv skulle väckas till liv med kraften från det stenkol som kom ur de milsvida europeiska kolfälten. Massproduktion av
sådant som järnvägsräls hade varit på tok för dyrt innan den koldrivna
industriella revolutionen. Men det var främst fossilkraftens potential
som drivmedel som skulle frigöra människan från utmattningens tyranni. Utplåna rummet

Människan har vant sig vid att kunna färdas allt hastigare genom
världen. Från ångbåtar till järnväg och rymdskepp dröjde det
bara ett par sekel. Författaren Björn Forsberg spårar en utveckling som, i ljuset av klimatkrisen, måste plana ut
En värld av gränslös, fart äktande mobilitet. Få ting de nierar väl vår
moderna tid som dess mobilitetskultur och den globala räckvidd den
gett oss. Fyllda luftrum, miljarder vägfordon och armador av containerfartyg som tillsammans formar en i allt närvarande rörelse.

Allt inleddes på sjön
En väldig publik hade samlats längs Saônes strand för att beskåda
spektaklet. Inför åskådarledens förstummade blickar höll båten Pyroscaphe lovande god fart uppströms, tills plötsligen hela härligheten brakade samman under den mystiska ångmaskinens tyngd.

Kanske är det ändå först med inbromsningen under covid-19 som den
fulla vidden av vårt beroende av all denna mobilitet riktigt sjunkit in
I min nyutkomna bok ”Fartrusiga” skildrar jag hur människan på 200
år gått från en värld som för yttade sig med muskler och segel, via
ljudbang och fartfylld global massmobilitet, till att sända rymdfarkoster bortom vårt solsystem. Allt tack vare fossil energi

Upp nnaren Claude de Jouffroy d’Abbans skapelse lämnade med andra ord en del att önska. Trots det kunde han glädjas. Publiken hade
denna sommardag 1783 fått närvara vid självaste vernissagen till en ny
tidsålder, en som skulle leda mot masstransporter och månlandningar

Vilka blir följderna när klimathotet nu gör det nödvändigt att återgå till
en fossilfri lunk? Det som faktiskt är historiens normaltillstånd

Eftersom ångbåten var först satte den på gott och ont människans sinnen i svall kanske mer än någon senare mobilitetsrevolution.

På sin semesterfärd till Spa i Vallonien sommaren 1780 ville kung
Gustav III pröva fartgränserna. Längs resans första etapp, som gick
landsvägen Stockholm–Ystad, hade skaror av bönder mobiliserats som
med sina utvilade hästar hjälpte den kungliga sviten ta sig fram. Enligt
historikern Ingmar Edvardsson krävde kungatransporten närmare 2
400 hästar, varav många kan ha stupat av det uppdrivna tempot, cirka

Choc verkan var total, inte minst i Sverige, ett av ångbåtens verkliga
pionjärländer. Att för första gången någonsin kunna y fram med mekanisk kraft över vattnet! Turtra k på Mälaren öppnades så tidigt som
1818 och snart hade linjenätet letat sig ut längs med Östersjöns kust.
Landets ogina geogra hade med maskinkraftens hjälp mjukats upp,

.
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Tanken att man på ett säkert sätt skulle kunna färdas i projektilfart genom rummet tycktes trotsa förnuftet. ”Vi ög med fruktansvärd fart
utmed jordens yta”, förfasade sig en svensk resenär på nattågsresa genom Tyskland på 1840-talet. ”Maskinens dova skramlande var den
enda musik som slog takten till vår dödsdans genom natten.

Gratisnöjet att beskåda tra ken med hjulångare kolorerade 1820-talets
Stockholm; alla, från tiggare till uppstassade borgarfamiljer och andra
anörer, samlades på Riddarholmskajen där en ny tid vädrades in

Om rummet inte i bokstavlig mening upplösts, så var åtminstone
tidens makt över geogra n i rasande reträtt – tiden som en barriär
vid genomfarandet av rummet, utsträckt och oförutsägbar, själva
tidsaxeln. 1800-talsmänniskan levde mitt i en unik accelerationsfas.
Ännu en bra bit in i detta århundrade segade sig samhället fram med
samma fossilfria långsamhet som i alla tider. Mot seklets slut fanns 80
000 mil järnväg. Världen hade med fossil kraft förvandlats till oigenkännlighet

Ändå var det järnvägen som skulle stå för den fossila acceleration som
lämnade allt annat i ett moln av kolrök bakom sig. ”Du kan inte föreställa dig den märkliga känslan att färdas på denna bana, utan minsta
synbara källa till rörelsen annat än den magiska maskinen!”
Skådespelerskan Fanny Kemble var fullständigt golvad efter att ha
färdats på den nya intercitybanan mellan Liverpool och Manchester
1830. ”Att yga med ögonen stängda var underbart märkligt bortom
beskrivning och hur underligt det än låter kände jag inte den minsta
fruktan.

Omkring 1890 stod de nyöppnande olj fälten i Nordamerika och ryska
Baku – bröderna Nobels lukrativa verksamhet – redo att skjutsa mobilitetsrevolutionen in i nästa fas. Petroleum var överlägset stenkol i så
gott som allt. Billig ödande olja var själva förutsättningen för att
mänsklig ingenjörskonst skulle kunna omsättas i mas bilism, luftfartsrevolution och rymdålder

England hade på tröskeln till järnvägsåldern effektiviserat sitt diligenssystem till världens snabbaste. Men hästarna utgjorde ett högst
jordnära hinder för fortsatta framsteg. De tidigaste brittiska passagerartågen höll 30–40 km/h, ibland något mer. Långsamt med våra mått,
men ändå tre gånger hastigare än landets hästdiligenser

I symbios skulle olje- och bilindustrin snart omforma världen. Men det
var luftfarten som mer än något annan skulle krympa den

Tåget var en projektil. Liknelsen orerar i arto hundratalslitteraturen
och det är lätt att förstå varför. Tills nu hade rörligheten varit gripbar,
resandet företagits på terrängens villkor. Varje vägpåle, minsta buske
och stenröse uppfattades av sinnena. Med järnvägen hade geogra n
tvärt krympt till ingenting. Du kunde, obegripligt nog, stiga in i din
tågkupé och stiga av på en fjärran plats utan att ens ta notis om färden
Fossilålderns hastigheter revolterade mot människans hela väsen.

Långt innan massorna ck tillträde till passagerar yget skulle Europaoch världskartan för de privilegierade komma att rymmas i c format.
För mellankrigstidens ygande elit hamnade omvärldsmetropolerna
inom allt närmare räckhåll. Med öppnandet av Bromma ygplats 1936
låg Berlin bara tre timmar bort från Stockholm. Men med komforten

.
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vidsträckta distanser kunde plötsligt avverkas tre gånger så snabbt som
tidigare.

Det nns nämligen inga rimliga utsikter att med sol, vind och
biobränslen upprätthålla dagens till 96 procent fossildrivna mobilitetskultur. Fossil energi är djupt inbäddat i allt som rör våra infrastrukturer, i framställningen av biodrivmedel, i tillverkningen av elbilar. Den nödvändiga återgången till en fossilfri tillvaro kommer helt
enkelt bromsa in världen
Vilken mobilitetskultur kan vi då vänta oss bortom fossilåldern
En långsammare, mindre intensiv, inte lika globalt vittfamnande sådan.
Kanske blir den även mer meningsfylld. När allt kommer omkring har
möjligheten att sitta i timslånga bilköer eller stressa fram och tillbaka
ovanför molnen inte i alla avseenden gjort vår tillvaro bättre. Desto
större anledning att lyssna till äldre tiders fossilfria resenärer, som
kunde tillmäta långsamheten ett värde. Man färdades med sinnespåslag, sögs in i landskapet, i själva reseupplevelsen
Bortsett från Gustav III då, som väl närmast betedde sig som en modern resenär

Jetåldern gav oss en ny berättelse om världen som sådan, men
vårt fartfyllda tidevarv hade ändå inte lagt in överväxeln. Det
skulle dröja till 1976. ”Detta är det största språnget i civil ygets historia!” utbrast Teddy Donaldson på The Daily Telegraph med munnen
full av kaviar och champagne, bekvämt tillbakalutad i dubbla ljudhastigheten.
Concordens tid var här. För de få som i egen höjd l kunde beundra
jordens mjuka böjning hade världen aldrig varit närmare
Men överljudsåldern blev bara en parentes. En kraschlandning påskyndade avvecklingen. Concorden togs ur tra k 2003 och ingenting talar för en återkomst

Björn Forsberg. statsvetare och författare. Hans senaste bok heter
”Fartrusiga: om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag” (Ord&visor förlag).

Framstegsberättelsen är stark och förförisk. Den får oss att släta över
även de mest uppenbara tecknen på tillbakagång. För nog var det en
morgondag av fortsatta tekniksprång som hägrade, med rymdturism
och ygande bilar? Visst har luftfartens tra kvolymer ökat remarkabelt fram till covid-19, men dagens jetpassagerare färdas varken snabbare eller mer komfortabelt än på 1950-talet. I själva verket börjar vi
ana slutet på den fart äktande epoken – och vi kommer behöva se oss
om efter andra berättelser.
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var det si och så: stanken av ricinolja och spya låg tung över kabinerna, och ofta var passagerarna åksjuka mest hela tiden
Förändringen skyndade. Hösten 1958 fylldes amerikansk press av
ygbolaget Pan Ams sensationella helsideslöfte: ”6 ½ Magic Hours to
Europe.” Innan sextiotalet ens var kommet hade det ambitiösa ygbolaget satt upp ett globalt jetlinjenät. Man kunde, med Pan Am-bossen
Juan Trippes ord, inta sin frukost i London och toppa dagen med en
simtur på Hawaii

1970 års skatterefor

Allmänna skatteberedningen gjorde en stor utredning om det men
kom inte med förslag om hur det skulle gå till.

Före andra värdskriget rådde en tradition att kvinnornas främsta
uppgift var att bli gifta och försörjda av en man. De blev då
“hemmafruar” med uppgift att sköta hushåll och barn, med hjälp
av pigor om mannen hade hög inkomst

Ett par andra statliga utredningar gav heller inte förslag och nansminister Gunnar Sträng åtog sig att lösa problemet. Han kom
med 1970 års skattereform. Förslaget minskade antalet statliga
skatteskikt och marginalskatterna för de högsta inkomster sänktes. “Dynamiska effekter” skulle göra att statens skatteinkomster
inte skulle bli för låga

Att föda barn utan att vara gift ansågs som skamligt. De som råkade ut för det försökte se till att de kunde föda i hemlighet någonstans, som "obemärkt". Tidningen Husmodern innehöll massor av annonser om det

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

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

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

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

Ett annat problem var att kapitalinkomstskatten inte blev väl
ordnad. Kvar blev att skuldräntor ck avdrag med den marginaleffekt som blev för arbetsinkomsterna och således större ju större
inkomsterna var, vilket inte var bra. Det förbättrades något av
statsminister Torbjörn Fälldin (C) i förslag 1982, som genomfördes av socialdemokraterna eftersom Fälldin förlorade valet 198

Efter kriget beskattades makar gemensamt enligt regler om sambeskattning. Det ogillades mer och mer och det kom krav om särbeskattning.
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1990 års skatterefo

Levnadskostnade

I skattereformen 1990 ck kapitalinkomstskatten nuvarande form
med statlig skatt 30% oavsett inkomstens storlek. Den sattes till
30% för att ungefär motsvara kommunalskatterna som ligger ungefär där

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

De esta betalar ingen statlig inkomstskatt, bara kommunal inkomstskatt. Kapitalinkomstskatten på 30 % är för de esta ungefär som kommunalskatten

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

Progessiviteten i inkomstskattesystemet ombesörjs av den staliga
inkomstskatten I sista minuten 1990 gjordes i skattereformen på
förslag av LO en ändring av reglerna för kommunalskatten. För
att lindra skatten för de lägsta inkomsterna bestämes att
grundavdraget vid låga inkomster skulle ökas ett antal procent
upp till en viss inkomt över 100 000 kr per år, istället skulle sedan
grundavdaget minska en viss procent vid inkomst däröver

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

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

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

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

I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala
fördelningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek
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Hade man utformat det som ett avdrag på skatten skulle män med
höga inkomster och större marginalskatter få större skattelättnader än de med låga inkomster
När åren gick blev det färre hemmafruar och hemmamakeav-draget smälte i någon takt med det bort med in ationen. Till slut togs
hemmamakeavdraget bort när hemmamakarna (hemma-fruarna)
var nära utrotade.

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

I början efter skattereformen 1970 hade man kvar bl a sättet att
dra av för räntekostnader, avdrag gjordes med samma maginaleffekt som för inkomsten, dvs ju högre inkomst man hade och ju
högre marginalskatt man hade desto mer tjänade man på ränteavdragen,

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

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

Vid övergång till särbeskattning uppstod problem för hemmafruarna. Mannen behövde kompensation för att han försörjde en
hemmafru
Hemmafrun kunde inte spara in på hushållsutgifterna till de kostnader hon förorsakade mannen. Man införde då ett hemmamakeavdrag som var en horisontell fördelningsfaktor och lika stor vid
alla inkomster

Bostadsbidragen hör till de horisontella fördelningshänsynen, men
är också dimensionerade efter inkomstens storlek. För barnfamiljerna trappas de av med 20% av ökande inkomst
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Den vanligaste komplikationen i den horisontella fördelningen är
förekomsten av barn. Oberoende av inkomstens storlek medför
barn kostnader som det nns skäl att ta hänsyn till vid fördelningen av skatter och bidrag

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

De som nu ihärdigt propagerar för lägre skatter för höginkomster
borde istället intressera sig för dem med låga och de lägsta inkomsterna och kräva förbättringar för dem. Skattesänkningar-na
bör bedömas med hänsyn till levnadskostnadern
Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar. I en
utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för levnadskostnader som kunde ligga till grund för skattefördeningar. Det
var mycket dumt skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att
utgå från. Nu är dessa belopp tydligare och grundar sig på bantade belopp i konsumentverkets budgetar.

En central fråga, som alltid, är skatterna. Vem ska betala dem och
vad ska de användas till. De som ska betala är individer, hushåll
och företag och skatterna ska gå till saker som är till nytta för de
kategorierna. Skatterna tas ut på skattebaser: skatter på arbetsinkomster, inkomster av företag, vinster och kapital, skatt på varor
mm

Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall
till fall. Emellertid nns statistik om svenska folkets bostadsstandard och statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan beräknas från konsumentverkets budgetar och från
statistik om hyror i hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är
tillräckligt många hyresboende för att det ska duga som grund.
Statistiken för andra boendeformer ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard ger statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok för ensam och
3rok för makar/sambor

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

Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta
inkomsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för
en ensam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i
skattereformen 1970 och man kan inte få en lämplig skatteför-delning genom att höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per
person. Om man sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig
skatt får makar för låg skatt och sätter man grundavdra-get så att
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na borde redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och intresse för det
2019 är kostnaden per barn cirka 46 000 kr per år inklusive antagna tillsynskostnader för småbarn.
Se senare utredning: Sven Wimnell 22 april 2019
Bostadsbidrag för barnfamiljer och nya för barnlösa. Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter som styr
världen. Vårbudgeten 2019
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pd

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

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

Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men
det är mer komplicerat än för kategorierna vuxna ensamma och
vuxna makar och man måste då också ta med barntillsynskost-nader. Det är regeringens och riksdagens uppgift att följa barn-kostnaderna och vartefter justera belopp för barnbidrag o d.
Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna för mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är
tillsynskostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men
ju äldre barnen blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc.
Beräkningar av barnkostnader har gjorts i Sven Wimnell 10+12
maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och annan fattigdom
http://wimnell.com/omr36-39zm.pd
Det är tidsödande att göra sådana beräkningar, de måste göras för
olika barnatal, olika åldrar på barnen, olika inkomstnivåer och
för ensamma och makar. Genomsnittskostnaden var 2011 inklusive bostadskostnader omkring 38 000 kr per barn och år, Partier-
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makar får lämplig skatt får ensamma för hög skatt. Det är därför
lämpligt att lösa det problemet med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning vid låga inkomster. Det är
här fråga om horisontell fördelning där rimliga hushålls-kostnader är olika för ensamma och makar

av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheterna, man beskattar avkastningen

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

Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30

Det gamla systemet har fått en bättre efterföljare. För reavinstskatten nns förmånliga regler om uppskov som kostar mycket
pengar för staten, regler som kanske är alltför förmånliga

För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning
borde ske för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas
lämpliga bostadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort.

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på
grund av bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor
spelar stor roll

Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.

Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare försämrats.

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

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

Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än
de andra skatterna
Om förmögenheter: det nns olika slags förmögenheter, man kan
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögenhet är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter.
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen

Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn
på någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och
bidragsfördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borger-
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Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.

liga partierna har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna
och satt skatter och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna bör
bedömas med hänsyn till levnadskostnadern

eftersom det reglerar hushållens tillgång till pengar som behövs
för hushållens levnadskostnader.
Hur de gemensamma anordningarna påverkar välfärden för de
olika hushållen är oklart och något som de politiska partierna inte
försöker redovisa. men gärna spekulerar om

I det man bör göra ingår intresse och förbättringar för de lägsta
inkomsterna och minskning av gapet mellan fövärvsarbetande och
andra

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

Vi har offentliga verksamheter och privata verksamheter för hushållen och för näringsverksamheter
Socialdemokraternas ender är inte näringsverksamheterna utan
de andra partierna. Därför bör socialdemokraterna inte beskatta
näringslivets kapital utan beskatta näringslivets kapitalinkomster.
Till kapialinkomster hör vinster.
Alla verksamheter bör omges av lämpliga restriktioner som hindrar skador och leverans av onyttigheter. Näringslivet ska hålla god
arbetsmiljö, goda löner och trygghet i anställning. Vinster bör beskattas, men att beskatta kapitalet lär inte ha mycket gott med sig,
bara leda till onödigt krångel. När kapital säljs kan nns skäl att
ta ut skatt, men då är ju kapitalet en vara.
Förbättringar för låginkomster har föreslagits genom införande av
bostadsbidrag för barnlösa i förvärvsarbetande åldrar och genom
att slopa den nuvarande TV-avgiften. TV-avgiften har avskaffats
och ersatts med en särskild avgift
Skattesystemet innehåller inte bara inkomstskatter utan också
andra skatter, och välfärdsfördelningen beror också på gemensamma saker som bekostas med skattemedel, t ex skolor, försvar
och bidrag av olika slag. Inkomstskattesystemet är en viktig faktor
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Nyss har nämnts om kapital

Välfärd i hushållsverksamhetern

"Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.

I början på mars 2020 sa regeringen vad jag minns: "Nu ska vi ta itu
med välfärden. " Men Coronan kom och rubbade alla cirklar. Sedan en
tid har regeringen några organisationer för klimat och corona och man
kan börja med välfärden igen

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

Men regeringen har ingen omfattande välfärdsplanering vad jag kan
se, Jag har länge föreslagit regeringen att ordna hushållsverksam-heterna som en grund för välfärden. Jag har föreslagit socialförsäkringsministern som ansvarig för hushållsverksamheterna eftersom socialfärsäkringarna inte kan utformas utan kunskap om hushållsverksamheterna och vad de kostar.

Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än
de andra skatterna
Om förmögenheter: det nns olika slags förmögenheter, man kan
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögenhet är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter.
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheterna, man beskattar avkastningen

Socialförsäkringsministrarna har dock inte förstått detta utan fortsätter
i de gamla spåren och bara tycker om socialförsäkringarna utan att beakta hushållsverksamheterna på ett synligt sätt
I dagens läge mellan de vänsteranknutna partierna och de borgerliga
partierna betyder regeringens inställning svårigheter för vänsterpartierna att få tillräckligt många röster i valen nästa gång. Rent ut sagt
missköter regeringen och vänsterpartierna politiken så att det är stor
risk att de förlorar valen och vi återigen får åtta långa år med högerpartier vid makten

Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30

De många människor som har låga inkomster och inte får några förbättringar kan inte se att det är någon mening med att rösta vänster

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på
grund av bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor
spelar stor roll.

Att göra det möjligt att få er röster var ett av skälen till förslaget att
öka bostadsbidraget för barnlösa ungdomar till att omfatta även åldrarna över 29 år upp till pensionsåldern . Det bostadsbidraget har funnits
tidigare men tagits bort. Det nns ingen anledning att miss-gynna de
äldre åldrarna.
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Vid lägre inkomster blir det underskott i hushållsbudgeterna. Underskotten beror bl a på låga grundavdrag som är högst cirka 36
000 kr år 2020, dvs högst cirka 20 % av lägsta rimliga levnadskostnader 177 000 kr för ensamma

Kompensation vid de lägsta inkomsterna för
alltför höga inkomstskatter till följd av låga
grundavdrag.

Det hjälper inte att ändra grundavddrag. För att det ska bli någon
förbättring för de lägsta inkomsterna måste införas något som gäller de horisontella fördelningarna och lämpligt är att införa regler
om bostadsbidrag

Skattereformen 1970 handlade om att ersätta det gamla sambeskattningssystemet med särbeskattning. Det hade varit möjligt att
i någon mån göra fördelningen efter skatteförmåga, men det blev
att inkomstskatten skulle vara lika för alla med samma inkomst
men progressiv så att skatterna blev högre vid högre inkomst. En
ledande folkpartist var vid fråga mycket noga med att det skulle
vara så

Det nns bostadsbidrag för barnlösa ungdomar under 29 år, med
låga inkomster. En tid fanns bostadsbidrag också för barnlösa
över 29 år men de avskaffades i ovist nit

Det följde med vid 1990 års skattereform. Och politikerna har
inga bekymmer med de svåra konsekvenser som uppstår

Bostadsbidrag för äldre barnösa upp till pensionsåldern bör snarast införas. De ska inte betraktas som bidrag utan som kompensation för alltför låga grundavdrag vid låga inkomster

Årliga levnadskostnaderna är 2021 cirka 177 000 kr för ensam
förvärvsarbetande utan barn och för makar/sambor tilllsammans
cirka 271 000 kr (2x135 500). Om makarna var för sig har samma
inkomst som en ensamstående har makarna tillsammans 2x41 500
kr= 83 000kr mera disponibelt i plånboken sedan inkomstskatter
och levnadskostnarna betalats

De kan göras i princip som för yngre där bostadsbidragen är gjorda med hänsyn till skillnaderna i bostadskostnad för ensamma och
makar/sambor.

Det räcker för årskostnaderna för två barn, men alla makar/sambor har inte barn.
Det här gäller när ensamma har inkomster över cirka 19 000 kr
per månad och makar var för sig cirka 15 000 kr per månad

.
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Kontroll: Inkomst 220000 minus skatt cirka 45802= 174198 nästan
precis som ensams levnadskostnader 174000
För makarna blir avtrappningsgänsen 164400x2 minus 49320=
279480. 139740 per make
Kontroll: Inkomst 164400 minus skatt 29376 =134664 för varje
make= 269328 för båda, nästan precis som makars levnadskostnader
26900

Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29
år upp till pensionsåldrar. Förslag för 2019
För bostadsbidrag till enamma utan barn föreslås här samma bidrag
som för åldrarn 18-29 år och samma avtrappningsfaktor 33,33%, men
inkomstgräns för avtrappningens början som är satt så att bidraget är
avtrappat vid inkomst där underskotten är noll. Cirka 18300 kr/måna
= cirka 220000 kr/ år för ensam och cirka 13700 kr/månad = 164400
kr/år per make för makar

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

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

Bidragen är slutavtrappade vid inkomst cirk
För ensam 18300 kr/ måna
För makar 13700 kr/månad för mak

16440 är 9,45% av hela levnadskostnaderna 174000 för ensam
16440 är 6,11% av hela levnadskostnaden 269000 för makar
Då bör man komma ihåg att skattesystemet gynnar makar med
39000 kr på året i förhållande till ensam

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

Om makarna var för sig har samma inkomst som en ensamstående har
makarna tillsammans 2x39500kr= 79000 kr mera disponibelt sedan
inkomstskatter och levnadskostnarna betalats
Avtrappningssträckan blir 49320 kr per år. Inkomst när bidraget för
ensam tar slut om avtrappning sker från inkomst 41000 kr blir:
41000+49320= 90320 per år = 7527kr/mån.

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

Om man höjer gränsen för avtrappnings början till 220000-49320
170 680=14223kr/månad ska underskottet bli noll
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Från sid 65

Socialförsäkringsbalke

Sven Wimnell 18 december 2020: Skatter och skattesystem. Debattartiklar 8 - 12 och DN-artiklar utrikes 8-13
inrikes 8 - 12 december 2020.

Kapitel 9
"Förmögenhe
6 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med
15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger
100 000 kronor, avrundad nedåt till helt tiotusental kronor

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy2.pdf
I den sammanlagda förmögenheten ingår förmögenhet för varje försäkrad samt för varje barn som avses i 96 kap. 4, 5 a och 9 §§. I fråga
om barn som avses i 96 kap. 5 a § ska dock endast hälften av den förmögenhet som tillhör barnet ingå i den sammanlagda förmögenheten.
Lag (2017:1123)
7 § Tillägg för makars förmögenhet ska fördelas på makarna i förhållande till deras respektive andel av den sammanlagda förmögenheten
Tillägg för barns förmögenhet ska fördelas lika mellan makar
8 § Förmögenheten beräknas enligt lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner, om inte annat följer av 9 och 10
§§
Förmögenheten beräknas per den 31 december det år som bostadsbidraget avser.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst
vid beräkning av bostadsbidragen bör avskaffas. Regeln bör avskaffas även för bostadsbidrag till personer utan barn och för pensionärernas bostadstillägg
Detta bör gälla också för ungdomsbostadsbidragen och bidragen
till äldre barnlösa

.


 


.


.


 	

n


 


.


.


t


"


i


7


.


43

Bostadtillägg och garantipension för pensionärer

Varken regeringen, myndigheterna eller de
politiska partierna har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnadskostnader, i förhållande till inkomster, skatter och bidrag

Verkan av kapita

som gör att det går att bedöma skäligheten i de regler som gäller

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

När det gäller bostadstillägg nns i socialförsäkringsbalken följande:
99 kap. Innehål
•
100 kap. Allmänna bestämmelser om bostadstillägg
•
101 kap. Rätten till bostadstillägg
•
102 kap. Beräkning av bostadstillägg
•
103 kap. Särskilda handläggningsregler för bostadstillägg
•
103 a kap. Innehåll
•
103 b kap. Allmänna bestämmelser om boendetillägg
•
103 c kap. Rätten till boendetillägg
•
103 d kap. Beräkning av boendetillägg
•
103 e kap. Särskilda handläggningsregler för boendetilläg
•

De gällande reglerna om att 15 % av kapital ska tas upp som inkomst vid bostadstilägg för pensionärer bör tas bort. Det är särskilt viktigt att taxeringsvärden för pensionärernas fritidshus
tas bort.
De gällande reglerna säger att kapital över 100 000 kr för ensam
och 200 000 för makar ska inverka på bostadstilläggen så att 15%
ska tas upp som inkomst. Det innbär en förmögenhetsskatt för
dem med låga inkomster vilket är synnerligen orättvist eftersom
de med högre inkomst inte betalar någon förmögenhetsskatt
Vid skattereformen 1970 sattes de nuvarande gränserna 100 000
och 200 000 till 75 000 och 150 000 och skulle de har räknats upp
med in ationen enligt KPI skulle de nu ha varit drygt 400 000 och
800 000
Att de gällande reglerna för bostadstilläggen är mycket krävande
och olämpliga för pensionärer med låga inkomster har påpekats
under era decennier och det är anmärkningsvärt att regeringen
och utredningarna inte beaktar detta.
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Skatteverket.s

Bostadstillägg för pensionärer

Till skatteverkets grundavdragstabel
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18.6de6b99e16e94f3973b799/1575288238992/
grundavdragstabell-2020.pd

Sid
59 Pensionärer med låga inkomster
61 I samband med småhus nns två sätt att bo
62 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia
62 I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen
62 1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas bort
63 Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1
mot pensionärer med fritidshus
63 I intervju av Thomas Hempel i P1:statsminister Göran Persso
sa, att han var beredd dra tillbaka förslage
63 I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligar
försämringar
64 Kommentar 051122
65 Avskrift av brev Till statsminister Göran Persson
66 Skattereduktion för fastighetsskatt
67 Andra påpekanden o förslag
68 Summa marginaleffekt 2004
70 Ett alternativ med bara en faktor 57%_för avtrappning a
bostadstillägg
73 Innehållet i sidorna 3380-3459: Sven Wimnell 20040208
Pensionärer födda 1937 eller tidigare
75 Påminnelser om pensionärsproblemen. Har gått till statsrå
och partiledare.Flera gånger efter 8 april 2004

Förhöjt grundsvdrsg för personeröver 65 å
https://skatteverket.se/download/
18.6de6b99e16e94f3973b798/1575288238956/grundavdrag-forhojtgrundavdrag-2020.pd

Sidorna nns på sidorna77-98
http://wimnell.com/omr36-39zzzzo.pd

.


n


.


d


:


v


,


e


.


6


.


.


.


.


r


n


f


l


.


.


.


.


.


.


i


f


fi

e


f


:


.


.


fi

 


45

Exempel om pensionär med fritidshus
En ensam pensionär kan ha låg inkomst efter skatt. T ex 9 000 kr per
månad = 108 000 kr per år. Rimlig lägsta levnadskostnad är 2019
174 000 kr. Det nns behov av bostadstillägg
Men pensionären har ett fritidshus som hon köpte kanske för 20 000 kr
för femtio år sedan. Huset är litet men tomten är värdefull och grannarna har fått sälja sina fastigheter så att taxeringsvårdet för hennes
fastiget blivit 2 miljoner eller 3 miljoner.
Göran Persson införde att fastigheten ger en inkomst på 15% av taxeringsvärdet =300 - 450 000 kr per år, vilket naturligtvis gör att hon inte
kan få något bostadstillägg och får leva på 108 000 kr för året när det
rimliga är 174 000 kr
Så är situationen sedan länge och varken socialdemokraterna elller
vänsterpartisterna ser trots påpekande varja år sedan Göran Persson
införde, att det är orimligt att anta att fastigheten kan ge en inkomst på
300-450 00 kr för året när fastigheten kan beräknas användas halva
året
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst
vid beräkning av bostadstillägg och bostadsbidrag o d bör avskaffas. Regeln bör avskaffas för pensionärernas bostadstillägg och för
bostadsbidrag o d till personer med och utan barn.
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Regeringen och alla som sysslar med politik
måste förstå, att inkomstskattesystemen
1970 och 1990 inte är efter skatteförmåga
utan är kompromisser där tonvikten ligger
på den vertikala fördelningen

Näringslivets och de anställdas organisationer har kommit överens om löner od i en
fortsättning av Saltsjöbadsövernskommelsen 193
Liberalernas partiledare Sabuni har menat att de med
värnskatt betalat för hög skatt. Inkomstskatten för en
sådan ensam person utan barn med inkomst 60 000 kr
per månad har sänkts från 35,1 % 2019 till 33,6 % av
inkomsten 2021 och har 300 792 kr i överskott i hushållsbudgeten. Ensam med 19 000 kr per månad som
räcker till lägsta levnadskostnad utan något överskott
betalar 20%

Den horisonella fördelningen gäller fördelningen mellan dem som har
lika stora inkomster men har olika levnadskostnader

Socialdemokraterna tycker att 300 792 kr är onödigt
stort överskott i hushållsbudgeten
Den liberale partidaren kan anses inte ha tillräckliga
kunskaper om förhållandena och man kan undra om
hon kan bli kvar som partiledare. Mnga ledande liberaler har gått ur partiet. Sabuni hatar socialdemokraterna
men ska vara kvar i januariövernskommelse. Sedan vill

.
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hon ha moderatledaren son statsminister. Men han vill
ha minskat bistånd, vilket andra inte vill ha

Svenska regeringen bör förbättra forskningen om kärnkraftverk och bidra till att kärnkraftverk kan bildas
över världen och såsmåningom också i Sverige

Sabuni vill inte ha Sverigedemkraterna i en regering.
Men kan inte få en regering med moderatledaren som
statsminister utan Sverigedemokraterna.

Den svenska klimatpolitiken har visat sig vara otillräcklig i hanteringen av skog. Solceller och vindkraft räcker
inte till det myckna el som behövs om man räknar in
konsumtionens in ytande.

Det verkar som det måste bli en regering med socialdemokraternas Löfven som statsminister, med stöd av centern och miljöpartiet samt vänsterpartiet som inte kan
komma i regering när Löfven får stöd av center
Valet 2022 får avgöra hur det blir
LO bör arbeta för att komma med i Saltsjöbadsavtalet
Vänsterpatiet bör avstå från krav om fastighetsskatter
och förmögenhetsskatter
Modertledaren vill ha mer kärnkraft och det bör ordnas
Klimatproblemen bör ses i globalt perspektiv. Kina och
USA är de största som måste bättra klimatpolitiken.
Kina har mycket kolkraftverk som bör stängas och bäst
ersättas av kärnkraftverk.
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Samtliga fyra EU-godkända vaccin triggar immunförsvaret att tillverka antikroppar mot coronavirusets
spikeprotein, som viruset använder för att fästa vid cellerna. Vaccinen triggar även immu försvaret att tillverka T-celler, som bekämpar sjukdomen genom att
äta upp infekterade celler. Efter den andra dosen ökar
antikroppshalterna snabbare och når högre nivåer än
efter den första, vilket kallas för boostereffekt.

19 Efter så lång tid ger
vaccinen skydd
Immunförsvaret börjar tillverka antikroppar
bara några dagar efter första sprutan, men det
tar tid att bygga upp ett fullgott skydd mot covid-19. Räkna med minst en vecka efter andra
vacci dosen.

– När man har fått två doser stärkt det immunologiska
minnet så att kroppen känner igen viruset under en
längre tid. Man får ett både bredare och mer långvarigt
skydd, säger Charlotta Bergquist, gruppchef för infektionsgruppen på Läkemedelsverket.

– Det är inte så att skyddet plötsligt slår till,
utan det ökar gradvis, säger Charlotta Bergquist på Läkemedelsverket.
Folkhälsomyndigheten meddelade på fredagen nya rekommendationer för vaccinerade. Personer som fått
minst en dos kan tre veckor efter sprutan träffa personer från andra hushåll, men ska fortsätta att undvika
trängsel och mötas i större grupper.

Enligt Läkemedelsverket börjar man utveckla antikroppar mot sars-cov-2-viruset redan några dagar efter
första sprutan, men det tar betydligt längre tid innan
man har ett fullgott skydd. Hur lång tid skiljer sig lite
mellan de olika vaccinen.

Viktigt att känna till är att det tar tid att få ett fullgott
skydd efter vaccinering.

I Pfizer/Biontechs fas 3-studie gavs vaccinet i två doser
med tre veckors mellanrum. Tio dagar efter första do-
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sen fram till den andra dosen låg skyddseffekten i snitt
på 87 procent mot att insjukna i covid-19. Vaccinerade
måste dock räkna med att det tar en vecka efter andra
dosen innan de har ett fullgott skydd. Då ligger skyddet
i snitt på 95 procent, det vill säga att 95 procent av de
vaccinerade skyddas mot att bli sjuk och få symtom på
covid-19, enligt Läkemedelsverket.

gon större skillnad mellan vaccinen, säger Charlotta
Bergquist.
När det gäller Astra Zenecas vaccin startar skyddseffekten ungefär tre veckor efter första dosen, men man
kan inte räkna med fullgott skydd förrän 15 dagar efter
andra dosen. Då ligger den på cirka 60 procent, enligt
Läkemedelsverket.

– Vaccinet ger en bra skydd effekt tidigt. Väldigt få insjuknar en tid efter första dosen, men det finns alltid
väldigt stora individuella skillnader. Man kan inte räkna med att vara skyddad efter dag tio, säger Charlotta
Bergquist.

– Det tar ett antal dagar innan man får upp antikroppsnivåerna i skyddande nivåer. Grafen liknar Pfizer/Biontechs, men det är en viss osäkerhet i siffrorna
och går inte att dra för stora slutsatser, säger Charlotta
Bergquist.

Modernas vaccin är enligt Läk medel verket väldigt
likt Pfizer/Biontechs, men bolagen har inte mätt
skyddseffekten på samma sätt. Enligt vaccintillverkaren fick 94,5 procent av testpersonerna ett fullgott
skydd mot covid-19 minst 14 dagar efter andra dosen.

Folkhälsomyndigheten uppger dock att siffran på 60
procent kommer från de kliniska prövningarna som
gjordes innan vaccinet godkändes. Enligt myndigheten
uppnås en god skyddseffekt av Astra Zenecas vaccin
redan tre veckor efter första dosen. Stora uppföljningsstudier från Storbritannien har visat att skyddet för
allvarlig sjukdom och död är lika högt för Astra Zenecas vaccin som för övriga vacciner.

– Om man ser på graferna är de oerhört lika Pfizer/
Biontechs. Jag skulle bli väldigt förvånad om det är nå-
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”Stora studier på olika ställen och med olika studiedesign, pekar alla i samma riktning. Skyddseffekten ligger runt 80 procent för allvarlig covid-19 i högre åldrar
för både Astra Zeneca och Pfizers vaccin efter första
dosen”, skriver enhetschef Sören Andersson i ett mejl.

blodkoagulation rubbningar som bedöms ha en möjlig
koppling till Astra Zenecas vaccin.
Läkemedelsverket uppger att data från både kontrollerade studier och studier där man följer vaccinationerna
och studerar användningen i verkliga livet styrker att
alla fyra vaccinen ger ett mycket gott skydd mot svår
sjukdom och död.

Studierna som visar på en högre skyddseffekt har dock
inte genomgått så kallad peer review, det vill säga
granskning av andra forskare.

Det finns inget känt gränsvärde för vilka halter av antikroppar som kan anses utgöra en skyddande nivå, även
om forskning pågår. Det är komplexa samband och
många faktorer spelar in, till exempel hur stor smittdos
man utsätts för. Vissa grupper svarar också generellt
sämre på vaccinet, som äldre, personer med nedsatt
immunförsvar och andra som äter vissa läkemedel,
menar Charlotta Bergquist.

Vad gäller Janssens vaccin, som till skillnad från de
andra är ett endosvaccin, finns heller inga tydliga siffror på hur snabbt den skyddande effekten träder in.
Men enligt bolaget kan man räkna med fullgott skydd
14 dagar efter sprutan, då ligger skyddseffekten på 67
procent mot att insjukna och 77 procent mot svår sjukdom. 28 dagar efter vaccination har skyddseffekten
stigit till 85 procent mot svår sjukdom, uppger Läkemedelsverket.

– Det finns också en variation mellan individer i hur
snabbt man kommer upp i tillräckligt höga antikroppsnivåer. Inget vaccin är heller hundra procent effektivt. Sammanfattningsvis kan man säga att vaccination minskar risken för att bli svårt sjuk och att risken

Utrullningen av vaccinet har tills vidare stoppats i Sverige i väntan på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utredning av samma typ av misstänkta
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för att bli sjuk minskar under första månaden efter
vaccinationen.

18 Ledare: När pandemin är över måste vi
förhindra en repris

Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se

Om det är någonting som coronapandemin har visat är
det att världen hänger ihop. Även om WHO inte har
lyckats spåra virusets ursprung anser organisationen
att det mest troliga är att ett djur (sannolikt fladdermus) smittade ett annat som kom i kontakt med människor, samt att källan är marknaden i Huanan i Wuhan där vilda djur säljs döda och levande.

FAKTA. SÅ FUNGERAR VACCIN

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 och
Janssens vaccin är så kallade vektorvaccin. Dessa fungerar genom att genetiskt material från coronaviruset
sars-cov2 sätts in i ett annat försvagat och ofarligt virus. Det viruset tas sedan upp av kroppens celler och
ger upphov till ett antigen.

Därefter tog det inte lång tid förrän det som var en lokal företeelse inte bara vandrade från person till person genom hostningar, nysningar och andningar, utan
mellan kontinenter.
Det kommer att hända igen. Enligt professor Björn Olsen är corona ”inte den sista föreställningen”, utan på
sin höjd ”en generalrepetition inför nästa pandemi”.
Det betyder dock inte att situationen inte går att på-
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verka, utan att vi måste agera för att inte drabbas av
framtida utbrott med minst lika fö ödande konsekvenser, vilket en rapport från bland annat FN:s miljöprogram varnar för.

att ”virus som smittar från djur till människor kommer
att bli vanligare i takt med att människan fortsätter
skövla orörd natur”.
Bortsett från att försöka reducera kontakten mellan
människor och vilda djur, och bevara biologisk mångfald, finns det även andra saker att göra för att hindra
pandemier, som att skala upp övervakningen. Inte av
människor, utan av virus som rör sig i naturen, så att
de som är potentiellt farliga kan stoppas i ett tidigt
skede.

En åtgärd kan exempelvis vara att förbjuda försäljning
av vilda däggdjur på marknader, som WHO nyligen föreslog, eftersom dessa i dag utgör mötesplatser mellan
vilda djur, tama djur och människor. Med Björn Olsens
ord är det ”väldigt många som ränner omkring i en
miljö där det är mycket blod, avföring och slem”.
Det gäller inte bara i Asien. I en ny rapport menar
forskare att nästa pandemi troligtvis inte kommer att
bryta ut i Kina, utan i Öst- eller Västafrika, där den sortens matmarknader finns.

Det handlar om att ta prover på exempelvis fladdermöss, fåglar och tamdjur, för att på så sätt upptäcka
när ett virus börjar bete sig annorlunda och snabbt vidta åtgärder. Det gäller inte minst i de tätbefolkade regionerna i utvecklingsländerna, där människor och
djur ofta lever nära varandra.

Andra faktorer som gör regionen till en riskzon är att
städer växer, regnskogar skövlas och skogar avverkas,
sa tidigt som klimatförändringarna märks tydligt, vilket leder till att människor och djur trängs samman.
Bland annat har fladdermöss flyttat in till städer, eftersom deras ordinarie hem är borta, och FN slår fast

Därutöver behöver djurhållningen generellt ses över,
och då inte minst konsekvenserna av det ökande köttätandet, som har lett till att djuren både är väldigt
många och genetiskt lika, vilket ökar riskerna.
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Inget av det här kommer att vara gratis. Det är å andra
sidan inte dagens situation heller.

18 Riktigt ruttet M-förslag

Enligt experter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster skulle preventivt arbete för att förhindra pandemier bara kosta en bråkdel av de ekonomiska konsekvenser som vi ser nu. När coronakrisen är över borde
prioriteringen vara självklar.

Visst går det att sänka skatten, trots att staten just nu
lånar rekordstora belopp, försäkrade Moderaternas
ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson
häromdagen (SvD 15/4). Det finns ju saker att skära
ner på, lade hon till, ”vi har exempelvis föreslagit
minskat bistånd”.

DN 18/4 2021

Det är svårt att tänka sig en sämre tajmad besparing.
Pandemin har slagit hårt mot Sveriges ekonomi. Bnp
krympte med 2,9 procent förra året. Vaccineringen går
så där, först i höst lär hjulen åter snurra för fullt. Omgångar av distansundervisning medför sannolikt en
långsiktig kostnad – för både individ och samhälle.
Ändå är vår ekonomi betydligt mindre hårt drabbad än
många av de länder som redan före pandemin var
mycket fattigare än Sverige. IMF har beräknat att 2022
kommer pandemin i Europa och USA att ha resulterat i
54

ett bnp-bortfall på 2 respektive 1,5 procent. För Afrika,
Latinamerika och Asien – minus Kina och Japan – är
siffran 6 procent.

20 Ledare: Det måste
bli lättare att lämna
män som slår

Det senaste året beräknas 90 miljoner människor ha
kastats ner i extrem fattigdom. Hundratusentals flickor
har fått sin skolgång inte bara tillfälligt avbruten, utan
permanent avslutad. Livsviktiga vaccinprogram har
pausats.

Fem kvinnor har mördats i Sverige de senaste tre veckorna, två av dem på öppen gata. Förövaren tycks i de
flesta fallen vara män som de har haft en relation med,
antingen vid tiden för mordet, eller tidigare. Sedan
millennieskiftet rör det sig om 315 mord sammanlagt,
och de är bara toppen på ett isberg av våld, hot och
trakasserier. Att något måste göras är uppenbart. För
det första åt straffen: Flera partier har varit inne på
behovet av att skärpa minimipåföljderna för grov kvinnofridskränkning, som i dag ligger på ynka nio månader.

I princip alla internationella organisationer ropar just
nu på mer pengar för att hjälpa världens fattigaste:
IMF för att stödja hårt skuldsatta utvecklingsländer,
Världsbanken till skolor och utbildning, Världshälsoorganisationen (WHO) för att coronavaccinen ska nå
till jordens alla hörn (även där det inte finns dollar nog
att betala för dem). Ja, WHO har till och med engagerat den förre Moderatledaren Carl Bildt för att samla in
pengar.
Då tycker hans gamla parti att det är rätt läge att lyfta
sitt förslag om att banta det svenska biståndet.

Dessvärre är det ett välkänt problem att många av dessa våldsverkare är likgiltiga, inte bara inför sina offer,
utan också inför sig själva. De bryr sig inte om de åker
dit. Ett av de senast uppmärksammade mordfallen
handlade exempelvis om en kvinna som levat i skyddat

Det är faktiskt en riktigt rutten prioritering.
Martin Liby Troein
martin.liby-troein@dn.se
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boende i sex års tid. Sedan hittade mannen henne, och
högg ihjäl henne där och då, i en gångtunnel i centrala
Linköping, mitt på dagen, inför en massa vittnen.

Det är med andra ord inte säkert att det är i kontakt
med rättsväsendet som varningstecknen fångas upp.
Däremot söker offren ofta hjälp hos andra myndigheter – men några direkta frågor om våld hade inte ställts
i ett enda av de fall som Socialstyrelsen granskade. Inte
heller hade det gjorts ordentliga ris bedömningar. Två
av offren hade till och med ansökt om kontaktförbud,
men nekats, fastän hoten mot dem var synnerligen allvarliga. Här har sa hället verkligen något att begrunda.

Nog finns alltså ett värde i att förövare fängslas för en
lång tid framöver, så att man på så vis kan skydda deras offer. Men det hör till sakens natur att straffen alltid kommer efteråt – ibland när det redan är försent.
Därför räcker inte detta. Ännu viktigare är att se till de
förebyggande, skyddande åtgärderna.
Män som mördar kvinnor skiljer sig från andra mördare, det visar en studie från Karolinska institutet för
några år sedan. De har oftare jobb, och de är mindre
kriminellt belastade. Hälften har ett helt rent brottsregister. I Socia styrelsens genomgång av dödligt våld i
nära relationer 2016–2017 framkommer dock ett
mönster av psykisk ohälsa och missbruksproblem. Och
i majoriteten av fallen hade gärningsmännen utsatt offren för våld och dödshot tidigare, även om de aldrig
dömts för detta.

Trots att detta alltid kommer att vara en komplicerad
fråga finns det nämligen flera mycket tydliga möjliga
åtgärder. Till att börja med måste kontaktförbud börja
utfärdas oftare, och fotboja då användas i högre grad.
På så vis kan polisen genast ingripa om våldsverkaren
närmar sig sitt offer. Därtill måste alla myndigheter ha
konkreta handlingsplaner som kan sättas in redan på
ett tidigt stadium, så att de fångar upp riskabla situationer innan de eskalerar. Och hjälpen måste finnas
alldeles oavsett var i landet man bor.
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Det är sedan länge väl känt att nästan alla fall av dödligt våld begås i samband med en separation. Aldrig är
det så farligt för offren som då. Trots detta finns ingen
samlad insats för kvinnor som flyr sina män. De är i
stället ofta utlämnade till ideella kvinnojourer som gör
en ovärderlig insats utan att få stort mer än kaffepengar i utbyte. Våldsoffer borde kunna förvänta sig ett betydligt mer professionellt stöd än så, givet situationens
allvar. De skyddade boendena måste börja ses som en
statlig angelägenhet, noggrant reglerad och med en ordentlig budget.

20 Är klimatkampen
redan förlorad? Hållbarhet är ett politiskt
och kommersiellt påhitt, skriver Bo Ekman
Den 23 juni 2008 tog jag initiativet till att sätta in
helsidesannonser i Dagens Nyheter, New York Times,
Herald Tribune, Financial Times och Falukuriren, med
budskapet att koldioxidtätheten i atmosfären inte måtte överstiga 350 parts per million, ppm. Det var James
Hansen, den legendariske klimatforskaren vid Nasa,
som hade satt mig på spåren.

Där har vi också en del av svaret på den eviga frågan
om varför kvinnor stannar. Varför går de inte bara, när
de fått nog? Jo, för att det är farligt. För att det i dagsläget innebär att de inte bara lämnar sina män utan
också hela sitt sammanhang, och gör sig själva till
fångar. Ibland för många år framöver.

För några dagar sedan uppmättes halten vid den allra
viktigaste mätstationen – den på Hawaii, Mauna Loa –
till 421,21 ppm. Då, 2008, upplevde vi framtiden som
näst intill oändlig. Nu har vi sprungit ifatt framtiden
och uttömt våra möjligheter att rädda oss från en global klimatkatastrof. Med den utveckling som förgift-

Deras plågoandar bär ensamma skulden för detta. Men
myndigheterna har en skyldighet att sluta upp kring
offren, att aldrig vända dem ryggen. DN 20/4 2021

 

 

57

ningen av atmo fären undergår kommer ökningen av
jordens medeltemperatur omöjligen kunna hållas under 3 grader. Att vidmakthålla den globala temperaturen under det gängse målet 1,5 grader är kört.

Pandemin är en västanfläkt jämfört med vad som förestår. Inte ens Greta Thunberg har lyckats tydliggöra de
tragedier som ligger framför oss. Vi har byggt vår globala civilisation på förutsättningen att klimat och geologi är stabila. Det är de inte.

De nu manifesta temperaturhöjningarna får landisar
och glaciärer att smälta. Eftersom jag själv inte är vetenskapsman for jag under många år världen över för
att med egna sinnen uppleva effekterna av klimatdynamiken. Jag for till Grönland, till Svalbard, till Amazonas och Bangladesh för att med egna sinnen erfara
de då begynnande förändringarna i natur och levnadsvillkor. Med tilltagande insikt och fasa såg jag hur förutsättningar för natur, djur och människor oåterkalleligt var stadda i förändring. Hållbarhet är ett politiskt
och kommersiellt påhitt, det existerar egentligen inte.
En annan populär men falsk föreställning är den om
naturens cirkularitet. Cirkeln är ett matematiskt, geometriskt påfund. Cirkeln återfinns inte i naturen.
Ingenting kan komma tillbaka oförändrat till sin utgångspunkt, även om återbruk förstås är en förträfflig
idé.

En meter havsnivåhöjning innebär att levnadsvillkoren
för många hundra miljoner människor omintetgörs. De
sex meter som faktiskt ligger inom räckhåll skulle bli
vårt armageddon.
Jag har själv stått uppe på den grönländska inlandsisen, känt, sett och hört hur den smälter och går sönder.
Jag har också med hjälp av glaciologer förstått hur
omöjligt det är att stoppa den pågående nedbrytningen
av isens hållfasthet och struktur. I Sibirien töar tundran och frigör ett oräkneligt antal ton koldioxid och
metangas ur permafrosten. Vanmakt, känner man.
Men visst kan vi väl hejda denna utveckling med all
den teknik vi förfogar över? Nej, så är inte fallet. Vi
människor har visat oss inkapabla att samfällt ge oss i
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kast med att mota framtida faror i grind trots att alla
tecken är tydliga och skrämmande.

20 Så arbetade regeringen för minskade
EU-krav på skogsbruket

Nu hotar sex meters havsniv höjning. Blott en meter
skulle fördriva 100 miljoner människor från sina hem.
Vem är villig att betala, vem är villig att rädda 100 miljoner människor ur fattigdom och misär?
Alldeles nyss kom nya rapporter om ”Domedagsglaciären” i västra Antarktis. Klimatförändringen och varmare havsströmmar underifrån gör att den smälter. Glaciologerna har under lång tid varit särskilt oroliga för
dynamiken i just denna megaglaciär.

Regeringen bjöd in företrädare för finansmarknaden och skogsindustrin inför förhandlingar om EU:s nya klimatpolitik.
Flera synpunkter fick gehör – och strängare
krav på skogsbruket försvann.

James Hansen och en grupp internationella klimatforskare visade genom sina analyser av sediment och
borrkärnor att klimatologiska tillstånd kan vidmakthållas vid koldioxidhalter under 350 ppm.

Förslaget möter nu kritik.

Vi är nu på väg åt precis motsatt håll.

Flera avgörande beslut om skogsbioenergin är på
agendan just nu i Bryssel, sedan EU skärpt sina klimatmål.

Finns ännu tid att backa och hålla klimatet stabilt över
tid? Det skulle kräva ett kommersiellt och politiskt
mod som jag är djupt tveksam till att makthavare är
beredda på, om ens kapabla till.

Bland annat den så kallade taxonomiförordningen,
som ska avgöra vad som ska få kallas en hållbar investering. Det handlar om att locka finanssektorns peng-

Bo Ekman
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ar till klimatvänliga lösningar. För energiproducenter
– bland annat i biobränsl branschen – är det avgörande att inkluderas i den ”gröna” kategorin.

Redan 2018 sammankallade finan departementet en
referensgrupp bestående av företrädare för företag och
branschorganisationer bland annat från skogs-, energioch finanssektorn. De hölls informerade och gavs möjligheter att lämna synpunkter – som sedan utgjorde
underlag inför förhandlingarna i EU.

I morgon, onsdag, väntas EU-kommissionen komma
med ett slutligt förslag på definitioner. Vägen dit har
kantats av hårt lobb arbete.

Regeringen arbetade aktivt med flera direkta kontakter
med kommissionen och andra medlemsländer – och
flera av synpunkterna från industrin har Sverige också
fått gehör för, slår regeringen fast på sin hemsida.

I november gick ett första förslag om delar av förordningen ut på remiss.
Branschorganisationen Skog industrierna rasade –
dagens skogsbruk skulle inte ses som hållbart. ”Kommissionen har agerat själv våldigt och det måste den
svenska regeringen sätta stopp för”, krävdes i ett uttalande.

Runt 130 namn finns i mejlutskick och deltagarlistor
som DN gått igenom – bland annat från Skog industrierna, LRF Skogsägarna, gruv- och energisektorn, banker, fonder och försäkringsbolag. En representant från
miljömärkningen Svanen ingick, liksom en från
Världsnaturfonden – som för DN uppger att han dock
varit frånvarande under de senaste 1,5 åren, då han nu
arbetar med annat.

Biobränslebranschens lobbyorganisation Svebio motsatte sig starkt beskrivningen av bioenergi som ”en
övergångslösning”. ”Bioenergi är koldioxidneutralt”,
skrev organisationen i ett remissvar.

En forskare fanns med.

Men industriföreträdarna hade sedan länge regeringen
med sig.
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– Men jag deltog inte mer än på något möte, säger
Emma Sjöström vid Handelshögskolan som forskar om
hållbara finanser.

– Kriterierna för skog- och bi energi har gått från att
ha varit vetenskapsbaserade till att bli Sverige-baserade.

I slutet av mars läckte ett uppdaterat förslag. Ett krav
om ”förbättrat skogsbruk” var slopat. Och bioenergi
kallades inte längre för övergångslösning.

Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi
vid Lunds universitet, är kritisk till att regeringen
främst bollat frågan med branschföreträdare.

Det nya förslaget har fått nio av kommissionens 57
rådgivande experter, som deltagit under framtagandet
av taxonomin, att vilja hoppa av sina uppdrag. I ett öppet brev uttrycker de ”djup oro” – kriterierna anser de
nu stå ”i direkt motsats till klimatforskningen”.

– Det är mycket anmärkningsvärt – för jäkligt helt enkelt – att man inte haft med forskare med expertis
inom naturvetenskap. Båda sidor måste få komma till
tals, annars blir det bara egenintressen som talar.
Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) säger
till DN att regeringen agerar utifrån riksdag majoritetens linje.

I ett eget brev till kommissionen vädjar expertgruppens chef och fem mest seniora rådgivare om att inte
svika vetenskapliga principer – förordningen riskerar
nu att förlora syfte och trovärdighet, menar de.

– Det är min övertygelse att taxonomin behövs och kan
spela en jätt viktig roll för att ställa om samhället.

Världsnaturfondens talesperson Henry Eviston säger
till EU-nyhetssajten Euractiv:

Hur ser du på att experter hotar att hoppa av för att
synpunkter som regeringen har förespråkat anses ovetenskapliga?
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– Det är en enorm utmaning att komma överens mellan alla EU-länderna och det är väldigt många olika
starka åsikter. Sen är det förstås beklagligt om det
finns experter som hotar att hoppa av.

land, och vädjade till ansvarig EU-kommissionär om
att fortsätta räkna skogsbiobränslen som hållbara.
Landsbygdminister Jennie Nilsson (S) bad i december
om ett bilateralt möte med miljö-EU-kommissi nären
Virginijus Sinkevičius för att diskutera taxonomin och
dess konsekvenser för Sverige, ”särskilt när det gäller
skogssektorn”.

När det gäller sammansättningen av regeringens egen
referensgrupp finns inget skäl till självkritik, menar
hon. Gruppen har varit öppen för alla företag som sökt
information. Och en forskare har ju bjudits in.

Statsminister Stefan Löfven (S) vädjade i ett möte med
EU-kommissionens ordförande i mars om ”förståelse
och respekt för det svenska hållbara skogsbruket”. I ett
senare möte med kommissionens vice ordförande underströk han vikten av att inte ”lägga hinder i vägen för
den klimatnytta som skogen kunde bidra med”.

– Det är så klart viktigt att väga in många olika perspektiv, säger Åsa Lindhagen.
Alexandra Urisman Otto

Parallellt krävde M-ledaren Ulf Kristersson på Facebook att Löfven skulle strida för svensk skog i EU – att
mötet kunde vara sista chansen att drämma näven i
bordet. ”Om skogen inte räknas som grön kommer avgörande investeringar försvinna från Sverige.”

alexandra.urisman@dn.se
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
BAKGRUND. REGERINGENS PÅTRYCKNINGAR FÖR SKOGSINDUSTRIN

Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi

Energiminister Anders Ygeman (S) skrev i början av
mars tillsammans med regeringsrepresentanter från
bland annat Finland, Polen, Ungern, Tjeckien och Est-
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Efter en lång period, ända sedan slutet av 1990-talet,
med stora anslagsökningar och nu senast den kostsamma hanteringen av den pågående coronakrisen var
förväntningarna måttliga. Men regeringen har i stället
tolkat tidsläget som en utmaning som borde mötas offensivt med rejäla resur tillskott. Den årliga nivåhöjningen under perioden 2021 till 2024 ligger på över tre
miljarder kronor eller totalt närmare tio procent. Ungefär en tredjedel av de nya medlen går till lärosätena,
en tredjedel till forskningsråden och en tredjedel till
infrastrukturer och institut. Regeringen lyssnar med
andra ord inte till styrnings- och resursutredningen
som för ett par år sedan föreslog en kraftig resursöverföring från råden till universitetens basanslag.

20 Därför behövs en
frihetsdebatt om de
svenska universiteten
I veckan behandlar riksdagen årets forskningspolitiska proposition. Mycket är offensivt,
men det som saknas är en tydligare markering
om den kademiska friheten och insikten om
att inte upprepa det förra seklets många misstag, skriver Sverker Sörlin.
Sedan 1980-talet lägger regeringen regelbundet fram
forskningspropositioner med riktlinjer för de kommande åren. De har numera ett tioårsperspektiv,
kommer vart fjärde år och har på senare tid blandats
med allt mer inslag av innovationspolitik. Den senaste,
från december 2020, har även ordet innovation i titeln,
”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation
för Sverige”.

Ett för forskningspropositionerna ovanligt tema får
stor plats: akademisk frihet. Bakgrunden är de aggressivt populistiska och nationalkonservativa stämningar
som råder i många länder och som hotar många samhällsvärden, däribland de akademiska. Också i Sverige
hörs invändningar mot vissa studieinriktningar och
mot forskning som kan uppfattas som ”relativistisk”
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eller illojal, även när prioriteringarna är framvuxna ur
forskarsamhället självt. Regeringen föreslår, närmast
som en preventiv åtgärd, en ändring av Högskolelagens
portalparagraf där akademisk frihet nu skrivs in. Ett
historiskt förslag som säger en hel del om den strömkantring som skett i debatten på bara några få år.

nansieringen som dominerar stort i universitetens och
högskolornas intäkter.
En rimlig prognos är därför att de akademiska frihetsfrågorna nu när de signaleras mer offensivt kommer
att diskuteras i mer konkreta termer, vilket vore värdefullt. I den bästa av världar skulle universiteten vara
mer ekonomiskt oberoende genom eget kapital som
tryggade deras frihet och centrala kritiska funktion. Vi
kan notera att några av de tyngsta, vassaste och mest
insiktsfulla rösterna mot det trumpistiska självhärskardömet kommit från de främsta och resursstarkaste
universiteten: historikern Timothy Snyder vid Yale,
statsvetaren Susan Hyde vid Berkeley. De kan säga vad
de vill därför att de är oberoende. En verklig frihetsdebatt för svenska universitet återstår – eftersom den
förut inte behövts.

Markeringen, delvis modellerad efter liknande frihetsparagrafer i Norge och andra länder, ska ses som ett
tecken på hur allvarligt situationen uppfattas. Få demokratiskt sinnade kommer att ha några invändningar. Däremot har regeringen inte valt att följa upp sin
omsorg om den akademiska friheten genom några
konkreta åtgärder i universitetens styrning. Deras frihet förblir i praktiken ganska villkorlig. Det är fortfarande regeringen som utser majoriteten av styrelsens
ledamöter, inklusive ordförande och som fastställer
styrelsernas förslag till rektorer. Regeringen kan också
i praktiken styra (och straffa…) universiteten både genom fördelning av utbildningsplatser och i regleringsbrev och förstås genom att skruva på den statliga fi-

Propositionen är därför också litet motsägelsefull. Parallellt med frihetstemat finns nämligen också ett nytt
styrningstema som går ut på att lärosätena som myndigheter (inte forskarna själva) ges i uppdrag att genom ansökan till regeringen utforma en tydligare ”pro64

filering”. Varje lärosäte ska med tiden ha en eller flera
profiler. Regeringen ska finansiera dem, forskningsråden ska sakkunniggranska ansökningarna.

hälsa, arbetsmiljö. Det är en fortsättning på de tioåriga
programsatsningar som lanserades i 2016 års proposition, öppna för alla att söka och med forskningsråden
som finansiärer. Program var förut sällsynta i svensk
forskningsfinansiering. Nu växer de i antal och omfång
och tidshorisonten framåt beskrivs som mer öppen.

Ambitionen kallas strategisk. Men särskilt klargörande
blir argumenteringen inte för varför detta skulle vara
en så bra idé. Den givna invändningen är att lärosätena
redan är ganska hårt profilerade, särskilt specialhögskolorna, men också många av de mindre lärosätena.
Man skulle rentav kunna hävda att de mest profilerade
högskolorna lider av sin redan alltför hårda specialisering, medan det verkar ganska klart att de universitet
som klarar sig bäst – och rankas högst – i regel är de
bredaste. Dessutom, hur ska man kunna undvika att
det interna maktspelet i lärosätena leder till att det
mest blir mer av samma? Att gårdagens styrkeområden
cementeras medan morgondagens aldrig får chansen?

En tanke som fanns i bakgrunden när de tematiska
programmen inrättades 2016 var att de skulle kunna
stimulera prioriteringar och koncentration hos lärosätena, men då genom en mer spontan och successivt
framväxande förändring i respons till de nationella,
utmaningsdrivna prioriteringarna. Det skulle också ge
verklig (akademisk!) frihet åt forskarna att själva, genom tvärvetenskapliga konstellationer skapa de tyngdpunkter i forskningslandskapet som utan tvekan behövs för att möjliggöra nyskapande forskning. Dessa
skulle alltså i praktiken bli just ”profilerande” men tillkomma på ett sätt som står i bättre överensstämmelse
med forskningens autonomi och kvalitet.

Profileringstanken i denna ganska fyrkantiga version
står i kontrast mot en annan, betydligt piggare idé som
ges stort utrymme, och ökad finansiering, nämligen
breda tematiska forskningsprogram i anslutning till
stora utmaningar: klimat, biologisk mångfald, psykisk

Propositionen nämner behovet av att knyta samman
nya koncentrationer av forskningen med lika nyska65

pande utbildningar. Det vittnar om en viss probleminsikt, men helt enligt traditionen erbjuder denna proposition (om forskning) inget konkret om hur utbildningen ska utvecklas. Denna ses i Sverige tyvärr litet för
mycket som en arbetsmarknads- och konjunkturregulator. Den släpar långt efter forskningen både när det
gäller politiskt engagemang och finansiering, troligen
också kvalitet, även om det är svårare att veta säkert.

ling en kärna för argumenteringen. Men även bildning
– ett ord som förut strängt taget inte förekommit i
forskningspropositionerna, annat än för rent ornamentala syften – ges en framskjuten plats och ingår i ett
välkommet resurslyft för humanistisk kunskap. Även
här är bakgrunden de mörka skyarna över sviktande
offentligheter och de despotiska inslagen i samtiden
som lever i symbios med den försvagade respekten för
forskningsbaserad kunskap.

Regeringen genomför inte heller resursutredningens
tyngsta förslag – att slå samman anslagen för utbildning och forskning till ett samlat universitetsanslag.
Det är synd. Det skulle ha underlättat för universiteten
att motverka separationen mellan undervisningen och
den nya forskningen. Det skulle också ha gjort universiteten mer självständiga. Svensk högskola har gott om
framstående forskningsmiljöer men alldeles för få miljöer som utmärker sig genom att experimentellt utveckla forskning och utbildning i samverkan.

Men även om en del nya slantar trillar in består i grunden samma fördelningsprinciper som härskat i ungefär
ett halvsekel. Humanisterna får knapra på fem procent
av kakan. Det går att göra mer om man tror att religion, värderingar, kultur, konst, språk, historia, medier,
och, ja, bildning, har något att göra med ett samhälles
långsiktiga frihet och öppenhet. Kunskaps- och kulturinstitutionernas ställning i samhället säger något
om vad ett samhälle värderar.

Humaniora och samhällsvetenskap lyfts fram på ett
sätt som i alla fall för humanioras del sällan gjorts förut. Också här är hållbarhetsmål och samhällsomvand-

Forskningspropositionen skulle kunna utvecklas, man
kan säga som institution. Vi ser i 2020 års version hur
”de två kulturerna” forskning och innovation möts i en
66

alltmer fruktbar dialog på allt fler samhällsområden.
Den ”första kulturen” i svensk högskola, utbildningen
av 350 000 studenter, lämnas däremot åt sitt öde och
därmed till sin förutsägbara karaktär av individuell
karriärsortering och kollektiv ”kompetensförsörjning”.
Statistik insamlas, examina registreras och studenterna får i regel jobb.

som är att utveckla kunskapen i samhället, längs
många vägar och i samarbete.
Det skulle vara ännu ett steg in i det inte längre så nya
århundrade där vi mer än något annat måste lära oss
att inte upprepa det förra seklets många misstag. Det
allra största var skiljandet av kunskap från bildning
och ansvar.

Men som engagerande samhällsprojekt och investering
i en värld som formligen ropar efter ansvarstagande
ledarskap för att förverkliga Agenda 2030 och bemästra djupnande kriser är detta ett gapande tomrum i den
svenska kunskapspolitiska debatten.

Sverker Sörlin är professor vid KTH, författare och har
från 1995 till 2016 återkommande varit medlem av den
svenska regeringens rådgivande organ Forskningsberedningen och ingår sedan 2018 i Klimatpolitiska rådet.

Kanske är det dags att en gång för alla ta steget över till
en kunskapspolitisk proposition som tar ett samlat
grepp över alla de tre kulturerna. Det skulle också
kunna ha det goda med sig att hela kunskapssektorn –
”forskarna” med sina centra och infrastrukturer, ”lärarna” på sina ämnesinstitutioner med scheman och
studenter, och ”innovatörerna” i hela samhället – skulle ha behov av att läsa samma dokument. De skulle då
kanske lättare inse att de var del av samma projekt,

Sverker Sörlin
kulturdebatt@dn.se
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Vårbudgeten 2021 på fem minute
Publicerad 15 april 202
I dag överlämnar regeringen riktlinjerna för den ekonomiska politiken
och vårändringsbudgeten med ytterligare åtgärder för att begränsa
smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna
av pandemin samt för att jobba Sverige ur krisen. De förslag som presenteras i samband med vårpropositionen summerar till nästan 45 miljarder kronor. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Ekonomisk uppgång 2021 efter minskad aktivite
Den ekonomiska aktiviteten väntas minska något under inledningen av
2021 för att därefter successivt öka. Såväl de nanspolitiska som de
penningpolitiska åtgärder som vidtagits bidrar till återhämtningen.
Svensk BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8 procent 2021 och 2022.
Svensk ekonomi bedöms be nna sig i en fortsatt lågkonjunktur under
perioden. Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas också ta en paus
under inledningen av året, återhämtningen bedöms återupptas under
andra halvåret då efterfrågan i ekonomin ökar. Sysselsättningsgraden
bedöms öka och arbetslösheten minska något under andra halvåret
2021. Arbetslösheten riskerar dock att vara högre i slutet av 2022 än
vad den var före pandemin
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De offentliga nanserna försvagades kraftigt under 2020 och väntas
försvagas ytterligare 2021. Från och med 2022 förstärks de offentliga
nanserna i takt med att ekonomin återhämtar sig. En ansvarsfull nanspolitik bidrog till goda offentliga nanser före pandemin. Sverige
har därför goda förutsättningar att hantera lågkonjunkturen

Artikel från Finansdepartementet

BNP, kalenderkorrigerad, procentuell
förändring

2020 2021 2022 2023 2024

Strukturellt nansiellt
sparande offentlig
sektor, % av BNP

−3,1 3,1

Anm: Försörjningsbalansen avser fasta priser
Källor: SCB och egna beräkningar

3,8

2,1

1,6

Sysselsättning, 15–
74 år, procentuell
förändring

−1,3 0,3

1,9

1,7

0,6

Arbetslöshet, % av
arbetskraften 15–74
år

8,3

7,9

7,0

7,0

Offentliga sektorns
nansiella sparande,
% av BNP

8,7

−3,1 −4,5 −1,0 0,5

.
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−1,3 −2,7 −0,3 0,6

1,1

Årtalen är från vänster
2020, 2021. 2022, 2023, 202

Pressmeddelande: Motståndskraftig
svensk ekonomi på uppgång under 2021

1,0
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Nyckeltal prognos 15 april 2021

och öka tryggheten för anställda har regeringen föreslagit eller föreslår
att era av de tillfälliga åtgärderna för minskade kostnader, stöd vid
omsättningstapp, stärkt likviditet och bättre nansieringsmöjligheter
förlängs ytterligare

Riktlinjerna för den ekonomiska politike
Fortsatt reformarbete krävs för att lösa de samhällsproblem som Sverige hade redan före pandemin. Den kraftfulla gröna ekonomiska
återstarten måste fortsätta. Regeringen föreslår därför ytterligare åtgärder för att jobba Sverige ur krisen och bygga ett bättre och mer
hållbart samhälle än före pandemin

Även kultursektorn och idrottsrörelsen har drabbats negativt. Regeringen har därför föreslagit att krisstöden till kultur och idrott förlängs
samt att en evenemangsgaranti införs

Begränsa smittspridningen och genomföra
vaccineringe

Inställda aktiviteter och långa perioder med distansundervisning riskerar att påverka barn och unga negativt. Skolväsendet föreslås därför
tillföras medel för åtgärder såsom lovskola för att minska risken att
kunskapsutvecklingen hos barn påverkas negativt. Medel föreslås även
avsättas till kommuner för att skapa er sommarjobb för unga samt för
att skapa lovaktiviteter för barn och unga

En snabb och säker vaccinering är grundläggande för att ta Sverige ur
pandemin. Samtidigt måste arbetet med att begränsa smittspridningen
och vårda sjuka fortsätta. Regeringen har därför föreslagit att ytterligare 1,7 miljarder kronor avsätts för vaccininköp och vaccinering och att
ytterligare 2 miljarder kronor tillförs regionerna för att ersätta vårdkostnader för uppskjuten vård och för vård av patienter med covid-19.

Fortsatt grön ekonomisk återstar
En grön återhämtning ska genomföras med investeringar som minskar
klimatutsläppen och skapar jobb, där Sverige tar en ledande roll i klimatomställningen. Regeringen föreslår därför att ytterligare medel avsätts för att förstärka miljökompensationen för godstransporter på
järnväg. Regionerna tillförs även medel för att upprätthålla kapaciteten
i kollektivtra ken. För att begränsa samhällets sårbarhet till följd av
klimatförändringar tillförs medel för kunskapshöjande och förebyggande insatser

För att möta behovet av fortsatt storskalig testning och smittspårning
har regeringen föreslagit att ytterligare 1,65 miljarder kronor tillförs
Regeringen förlänger också ett antal tillfälliga åtgärder, bland annat
karensersättningen, undantaget från kravet på läkarintyg samt ersättningar till riskgrupper

Åtgärder för att lindra pandemins följdverkninga

För att er ska komma i arbete sker en bred utbyggnad av utbildningsplatser samtidigt som medel föreslås för er sommarkurser vid universitet och högskolor. Regeringen föreslår även riktade utbildningssatsningar för grupper med en utsatt situation på arbetsmarknaden och er
extratjänster, introduktionsjobb och matchningstjänster. För att er ar-

Pandemin har gett upphov till allvarliga följdverkningar i hela samhället. De omfattande stödåtgärderna har lindrat konsekvenserna för
många, men mer måste göras. För att fortsatt stötta livskraftiga företag
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Åtgärder under pandemi
Regeringen har vidtagit ett stort antal åtgärder sedan pandemin bröt ut.
Åtgärderna ska ge ökad trygghet för de som drabbas under krisen samt
värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. Sammantaget beräknas utgifterna för de åtgärder som vidtagits sedan smittspridningen började uppgå till mer än 400 miljarder kronor

Sverige ska vara ett tryggt land för all
Brotten och deras orsaker ska bekämpas. Den grova kriminaliteten
drabbar hela samhället och slår särskilt hårt mot de som bor i socialt
utsatta områden. För att intensi era arbetet mot grov kriminalitet föreslår regeringen att tidigare förstärkningar av rättsväsendet utökas med
nya tillskott till myndigheter inom rättsväsendet. Regeringen föreslår
även medel för att stärka det återfallsförebyggande arbetet

Ekonomiska åtgärder med anledning av pandemin 2020-2021

Om riksdagsbehandlingen
Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten
lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna
motioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
som ingår i vårpropositionen behandlas av nansutskottet. Förslaget
till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i nansutskottet.

Pandemin har förvärrat situationen för kvinnor, barn och hbtqi-personer som utsätts för våld eller hedersrelaterat våld och förtryck i nära
relationer. Nu förstärks det förebyggande arbetet mot mäns våld mot
kvinnor och stödet till ungdomar som blir utsatta i sina relationer. För
att mildra psykisk ohälsa bland barn och unga och utöka stödet till
våldsutsatta och andra särskilt utsatta förstärks statsbidragen till särskilda organisationer i civilsamhället

Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 16 juni 2021

Förslag i Vårändringsbudget för 2021 och Extra ändringsbudget för
2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset.
Ur budgeten: Riktlinjekapitlet
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betssökande med funktionsnedsättning ska komma i arbete eller studier föreslår regeringen förstärkta arbetsförberedande insatser
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Generellt kontaktformulär

Det här är regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats
• Om Regeringskansliet

Departemen
•
•

Finan departementet
Försvar departementet
Infrastruktu departementet
Justiti departementet
Kultu departementet
Milj departementet
Näring departementet
Socia departementet
Utbildning departementet
Utrike departementet

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen best mmer. Talare som vill g ra an- m rkningar
mot snabbprotokollet ska anm la detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammantr det

Det har varit inst llda fritidsaktiviteter, sv rt att tr ffa kompisar och att
gna sig t allt annat som h r ungdomen till. Pandemin har p verkat
oss alla p n got s tt, och f r m nga har det varit en v ldigt tung tid.
Men det har ocks varit n dv ndigt

§ 1 Debatt med anledning av v rpropositionens avl mnand

Det vet alla som fortfarande v ntar p v rd eller rehabilitering som f r
skjutas upp n r personalen i sjukv rden m ste ta hand om covid-patienter. Det vet inte minst alla som har f rlorat en n ra anh rig, ibland
utan att ens kunna ses och s ga adj
Men pandemins konsekvenser str cker sig l ngt vidare n till de rent
humanit ra. V rldsekonomin har drabbats av en av de mest dramatiska
nedg ngarna i modern tid. F r ett land som Sverige som bygger sitt
v lst nd p handel med andra var det oundvikligt att ven v r ekonomi
skulle dras med i fallet

Fru talman! Det har g tt ver ett r sedan pandemin ck f ste i Sverige. Sedan dess r ingenting sig likt. I sjukv rden och ldreomsorgen
har undersk terskor och l kare, v rdbitr den och sjuksk terskor, genomg tt sin kanske h rdaste pr vning n gonsin

Till det kommer f rst s f ljden av smittspridningen i Sverige och de
tg rder som kr vs f r att hejda den. Det har slagit stenh rt mot m nga
f retagare och l ntagare, inte minst i branscher som kultur, idrott, hotell och restaurang

Svenska folket har ocks slutit upp f r att bidra till kampen mot smittspridningen, men f r m nga har det varit tungt. Runt om i landet har
70-plussare och andra i riskgrupp f tt avst umg nge med n ra och
k ra. Barnbarnen har inte kunnat komma p bes k. V ra h gtider, de
stunder i livet d r vi kan gl djas med sl kt och v nner, har f tt st llas
in eller ras med de allra n rmaste

Det har blivit s rskilt tydligt n r smittspridningen b rjade ka igen i
slutet p f rra ret. D kunde stora delar av v r industri jobba p tack
vare att de globala varu dena h lls ppna. Men f r m nga f retagare
i tj nstesektorn blev l get nattsvart

M nga arbetar eller pluggar fortfarande p distans, inte minst f r att
skydda och hj lpa alla dem som inte kan jobba hemifr n, och det r
m nga. Jag t nker ocks s rskilt p den generation av ungdomar som

Regeringen har sedan i h stas f rst rkt eller f rl ngt i princip alla tillg ngliga krisst d. Det r tg rder som ger m nga drabbade det andrum
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ä

ö
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ä

å

ä

å
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ä

å
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å

.


ä

ä
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nu st r p tr skeln in till vuxenlivet. Det r studenter som f r tillbringa era terminer med distansundervisning och elever som har f tt
stanna hemma n stan halva sin gymnasietid

Anf. 1 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S)
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Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:108
Torsdagen den 15 april Kl. 13.00–15.5

Fru talman! ven om olika former av restriktioner och rekommendationer kommer att ligga fast nnu en tid kan vi nu se horisonten bortom corona. Vi har inte n tt dit n. Men det b rjar komma inom r ckh ll, framf r allt tack vare vaccinet

Fru talman! Bara genom korttidspermitteringen har hundratusentals
svenska l ntagare r ddats fr n risken att bli av med jobbet. Redan n r
krisen br t ut var vi tydliga med att inget land, hur starka stats nanser
det n har, trots detta kan r dda alla jobb och alla f retag

Mindre n ett r efter att viruset f rst observerades i Wuhan i Kina
blev 91- riga Gun-Britt Johnsson i Mj lby f rst i Sverige med att f
det efterl ngtade sticket i armen. Det r en fantastisk bedrift av forskare ver hela v rlden. Det vittnar ocks om vad m nskligheten r kapabel till n r vi samlas f r ett gemensamt m l. Jag hoppas att v rldens
folk och ledare kan dra l rdom av det arbetet n r vi ska m ta andra
globala problem som till exempel klimatkrisen

ven om l get p arbetsmarknaden f rb ttrades n got i slutet av f rra
ret r det fortfarande allvarligt, inte minst f r utsatta grupper. Arbetsl sheten r h gre och syssels ttningsgraden r l gre j mf rt med f re
pandemin. Men h r nns ocks sk l att vara optimistisk
Enligt senast tillg ngliga data har Sverige h gst andel av den vuxna
befolkningen i arbete men ocks i nnu st rre utstr ckning det h gsta
deltagandet i arbetskraften. Eftersom jag s kert kommer att f fr gor i
replikskiften om varf r andra EU-l nder har l gre arbetsl shet t nkte
jag svara p det redan nu
Att andra l nder har l gre arbetsl shet beror i m nga fall p att m nniskor helt enkelt har slutat att s ka jobb, och alltf r ofta kvinnor. S ker man inte jobb r knas man inte som arbetsl s i statistiken. Vill n gra av mina meddebatt rer f respr ka den l sningen p ar- betsl sheten
kan de s klart g ra det. Sj lv tror jag att det r b ttre att se till att alla
de som i Sverige nu s ker jobb ocks f r m jlighet att komma i arbete

Varje spruta som s tts i armen r helt avg rande f r att r dda liv och
h lsa men ocks f r att r dda m nniskors jobb och f rs rjning. Det
g ller f r vrigt inte bara h r i Sverige utan ocks i v r omv rld. S
l nge viruset sprids n gonstans i v rlden f rblir risken h g f r nya
mutationer

Det g ller inte minst Sveriges unga som i stor utstr ckning arbetar i de
branscher som drabbats s rskilt h rt under pandemin. Men jag t nker
ocks p dem som redan innan hade sv rt att ta sig in p arbetsmarknaden, som utrikes f dda och l ngtidsarbetsl sa. Vi ska inte f ned arbetsl sheten genom att g mma dem i statistiken, utan vi ska f m nniskor in i arbete. Det r precis vad regeringen g r

S l nge nya utbrott riskerar att drabba v ra handelspartner hotas ocks svenska jobb. D rf r tar Sverige sin del av ansvaret f r global vaccinering och bi drar efter f rm ga till internationella samarbeten som

.
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ö

å
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ö

ö
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ä

ö
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å

å
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ä

ö
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ä

ö
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ä

ä
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ö

å
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ö

ä
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ä

å
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ö

å
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å

ö
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å

ä
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Covax. Vi g r det b de av solidaritet och avegenintresse. En sak vet vi,
ingen av oss g r s ker fr n viruset f rr n alla g r det

Nu arbetar sjukv rdens medarbetare i Sverige under h gtryck f r att
vaccinera s m nga som m jligt s snabbt som m jligt allteftersom
nya doser vaccin levereras. Regeringen skjuter nu till n stan 2 miljarder f r att kunna underst dja vaccineringen. Det r mycket pengar,
men sannolikt den b sta investeringen i v r livstid

ö
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som beh vs i v ntan p att l get v nder. Nu syns tecken p en ljusning

Nu p g r en f rst rkning av ldreomsorgen i hela landet i form av
ldreomsorgslyftet. F r att st tta sjukv rdens medarbetare h jer vi
ocks st det f r att beta av uppskjuten v rd och coronarelaterade merkostnader fr n 4 miljarder till 6 miljarder kronor
ven om det r pandemi kommer regeringen aldrig att sl ppa fokus p
att forts tta bek mpa brotten och brottens orsaker. Vi r nu mer n
halvv gs mot regeringens m l om 10 000 er polisanst llda. Det arbetet ger ocks resultat. D rf r beh ver vi f rst rka r ttsv sendet med
nya tillskott till klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, R ttsmedicinalverket, Kriminalv rden och Tullverket

Nu tar vi ytterligare ett steg med ett jobbpaket med tyngdpunkten riktad mot ungdomar och dem som har det lite sv rare att hitta r tt p arbetsmarknaden. Det r s det fungerar i Sverige: Blir du av med jobbet
ska du m ta en utstr ckt hand, med ett fast grepp att h lla i n r det bl ser, som leder dig r tt p v gen fram till n sta jobb

I Malm har projektet Sluta skjut visat sig v ldigt framg ngsrikt. D rf r ut kar vi det till er orter f r att er kriminella ska kunna v lja en
annan bana. Samtidigt skjuter vi till mer resurser f r att motverka v ld
i n ra relationer och st tta m nniskor som uts tts f r he- dersrelaterat
v ld och f rtryck. F r det r der inget tvivel om saken: Vi ska bedriva
en kompromissl s kamp mot g ngen. Vi ska s tta h rt mot de svarta
pengarna. Och inte minst ska vi s tta stopp f r den kriminella rekryteringen av v ra unga

Fru talman! Varje g ng en m nniska g r fr n arbetsl shet till arbete r
det inte bara en framg ng f r den enskilde utan en vinst f r oss alla,
eftersom jobben r sj lva grunden till alla andra samh llsproblem
somvi vill l sa. Det ska ju s gas: Sverige var inte ett perfekt land f re
pandemin

Fru talman! Den h r v rbudgeten r en budget f r jobben. Vi r ddar
svenska jobb och livskraftiga f retag. Det blir mer pengar till alla som
sliter i sjukv rden, och vi rustar arbetsl sa s att alla kan vara med och
jobba Sverige ur krisen. H r nns en enorm potential i svensk ekonomi

Ett samh llsproblem som f tt mycket uppm rksamhet under pandemin
r arbetsvillkoren i v lf rden. Det r inte mer n r tt. Rimliga l ner,
trygga anst llningar och en h llbar arbetsmilj r en r ttvisefr ga f r
v rdbitr den, undersk terskor och alla andra som v rdar sjuka och ger
trygghet t Sveriges ldre. Det r ocks en fr ga om patients kerhet.
Men inte minst r b ttre arbetsvillkor helt avg rande f r att tillr ckligt

Tack vare en ansvarsfull och v lavv gd politik kunde Sverige g in i
pandemin med 350 000 er i arbete, 100 000 er medarbetare i v lf r-
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å

.


ä
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ö

.


ö
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ä

ö
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ä

ä
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ä

å
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ö

ä
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m nga unga ska s ka sig till v lf rdsyrken och vara med och bygga ut
v lf rden n r vi blir er ldre

Tack vare h jd a-kassa slipper du oroa dig f r att beh va g fr n hus
och hem, s l nge du st r till arbetsmarknadens f rfogande och tar de
lediga jobb som nns. Saknar du den kompetens som efterfr gas f r du
skaffa dig de kunskaper som beh vs. Det kan du g ra genom att regeringen har f rst rkt utbyggnaden av Kunskapslyftet med ytterligare
tiotusentals utbildningsplatser
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Vi lade grunden redan i h stas med en kraftfull gr n terstart av
svensk ekonomi i budgetpropositionen. Med en tydlig och konsekvent
jobbpolitik ska vi rusta m nniskor att ta de jobb som v xer fram. Signalen r tydlig. Du beh ver g ra vad du kan f r att hitta n sta jobb,
men du kommer ocks att f st d och hj lp

den och den l gsta statsskulden sedan 1977. Blickar vi fram t ser jag
en stor potential. Vi har ett innovativt och diversi erat n ringsliv som
ligger l ngt framme i klimatomst llningen, d r vi vet att framtidens
jobb nns. Vi har en v lutbildad arbetskraft som r mer aktiv i sitt
jobbs kande n i n got annat EU-land. Vi har ocks , trots alla krispaket, fortfarande starka stats nanser

arbetsl shet och stora integrationsproblem r de svenska bidragssystemen
D rf r vill jag fr ga nansministern, och jag t nker att det r ganska
m nga v ljare som undrar just detta: Varf r tycker nansministern att
det r rimligt att m nga nyanl nda som kommer till Sverige faktiskt
kan f ut mer i bidrag n vad m nga pension rer, som har jobbat ett
helt liv, f r ut

Tillsammans kan vi bygga Sverige starkare efter krisen. Nu h ller vi ut
ytterligare ett tag, och sedan, s fort det bara g r, ska vi jobba Sverige
ur krisen tillsammans och bygga ett samh lle som r starkare och mer
h llbart n det var f re pandemin

Anf. 3 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik
Fru talman! Det ska inte r da n got som helst tvivelom att bor man i
Sverige ska man ocks jobba. H r har regeringen sedan den kom i regeringsst llning ocks lagt om politiken. Vi b rjade med att avskaffa
v rdnadsbidraget, vars syfte ju var att m nniskor inte skulle jobba och
som vi vet att framf r allt nyanl nda kvinnor anv nde. Vi gjorde om
f r ldraf rs kringen f r nyanl nda s att de skulle komma i arbete fortare. Vi har inf rt en spr kplikt. Vi har inf rt en utbildningsplikt

Anf. 2 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Fru talman! Ja, det var ett besked till Sveriges l ngtidsarbetsl sa: De
ska nd vara glada att de r i arbetskraften
L ngtidsarbetsl sheten, fru talman, sl r rekord. Det handlar om m nniskor som ett, tv , tre, fyra, ibland fem eller sex, r har varit i arbetsl shet. M nga av dem kommer fr n andra l nder. Vi vet att bara
varannan invandrare som kommer till Sverige kan f rs rja sig sj lv.
M nga g r det – jobbar h rt, st ller klockan varje morgon och g r till
jobbet – men m nga g r det inte. Vi har stora integrationsproblem

Det nns ingen tvekan om hur det ska fungera i Sverige n r man
kommer ny hit. r man ung ska man utbilda sig till n got av de bristyrken vi har i Sverige och b rja jobba. Har man med sig arbetslivserfarenhet ska man snabbt l ra sig svenska och b rja arbeta. r man ldre, kanske utan utbildning och erfarenhet, kan man b rja med n gon
form av praktikplats f r att p s s tt komma in i arbetslivet

Det var tre r sedan regeringens egna experter konstaterade att det
m ste l na sig b ttre f r den som har invandrat hit att g till jobbet
j mf rt med att stapla olika bidrag. Jag tycker att det r fullt rimligt att
man tj nar mer p att g till jobbet n p att stapla bidrag, men jag
tycker ocks att det r rimligt att man ska kvali cera sig in i de olika
v lf rdssystemen genom arbete. Vi vet n mligen att en orsak till h g

H r handlar det naturligtvis om att vara tydlig i vilka f rv ntningar vi
har i Sverige – i Sverige jobbar man – men ocks i vilka krav vi st ller.
D rf r har de krav, b de spr kplikt och utbildningsplikt, som rege-
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ö

ö
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å

å
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Men l gga om politiken gjorde ni sannerligen. Sju r till p det h r s ttet s undrar jag var det slutar

D rf r g r fr gan tillbaka till Elisabeth Svantesson. Nu tog vi bort
v rdnadsbidraget n r vi klev in i regeringsst llning. Men Elisabeth
Svantesson vill ju bilda regering med Kristdemokraterna, som har
v rdnadsbidrag som ett av sina allra viktigaste vall ften. Sverigedemokraterna har ocks uttalat sig positivt om v rdnadsbidrag. Hur blir
det f r de nyanl nda och invandrade kvinnorna i Sverige om Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna terinf r v rdnadsbidraget

Anf. 5 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik
Fru talman! Den omlagda politiken inneb r att trots att vi be nner oss
i den st rsta ekonomiska krisen sedan andra v rldskriget r det er
som arbetar i Sverige n n r Elisabeth Svantesson var arbetsmarknadsminister. Sj lvklart kan man ha synpunkter om att nnu er skulle
vara i arbete, men just som moderat f re detta arbetsmarknadsminister
kunde man kanske fundera lite p sin historia

Anf. 4 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Det r samma sak n r det g ller pension rer. r det n got som den h r
regeringen har gjort r det att ntligen avskaffa den or ttvisa skatteklyfta som fanns mellan pension rer och l ntagare och som inf rdes
av Moderaterna. Nu g r vi dessutom vidare med ett s rskilt pensionstill gg f r dem i Sverige som har jobbat ett helt, l ngt yrkesliv men
nd har en l g pension. Det var en stor och viktig vinst f r oss socialdemokrater

Fru talman! Jag konstaterar att nansministern inte vill svara p fr gan
varf r nyanl nda som kommer hit ska ha h gre bidrag n den som r
pension r. Jag tycker att bidragen b r s nkas och att skatten p pension ocks b r s nkas s att en pension r f r beh lla mer. Det r min
grundinst llning
Man har lagt om politiken, s ger nansministern. Ja, sannerligen! Sverige l g nd r tt s bra till i arbetsl shetsstatistiken n r L fven satte
upp m let om den l gsta arbetsl sheten i EU. Nu r vi bland de allra
s msta. Det r rekordniv er p l ngtidsarbetsl sheten. Ja, ni har lagt
om politiken, och det har inte g tt s bra

Anf. 6 OSCAR SJ STEDT (SD) replik
Fru talman! En dansk garantipension r f r ungef r dubbelt s mycket
som en svensk. Sveriges ldre ldre, om vi s ger s – fr n 75 r och
upp t – har l gst inkomster i hela Norden. Sverige har h gst andel fattigpension rer i Norden, och det g ller i synnerhet ldre kvinnor. Risken f r fattigdom hos ldre kvinnor r betydligt h gre i Sverige j m-

Man kan inte beskylla v rdnadsbidraget f r att det nu snart r 200 000
m nniskor i l ngtidsarbetsl shet. Finansministern kan dock k nna sig
lugn: Det kommer inte att komma tillbaka. Men vi beh ver en politik
som s nker bidrag, kar drivkrafter och ger m nniskor m jlighet att
komma i arbete
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å

ä
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å

ö
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ä

ö
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ä

fi

å
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å

.


ä
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å

å
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ä

å
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å

ä
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ringen st llt varit viktiga och ocks gjort att er s kt sig ut till arbetskraften, inte minst er kvinnor

L sning nummer tre r att st rka lderspensionssystemet l ngsiktigt
genom att h ja pensionsavgifterna. Det leder till h gre pensioner kortsiktigt och l ngsiktigt, och det r v l rimligen det b sta alternativet

P l ngre sikt r det tv saker som beh ver g ras. Den ena r r pensions ldern. I takt med att vi lever l ngre och blir friskare beh ver vi
ocks jobba l ngre upp i ldrarna, men det r viktigt att s ga att detta
ser olika ut f r olika m nniskor. Har man som l kare b rjat jobba i 30rs ldern kan man ju l gga p n gra r till, men har man jobbat som
undersk terska sedan man var 20 nns inte samma m jlighet. Den
exibiliteten m ste allts nnas. Det r det ena

Min fr ga r d rf r f ljande, fru talman: r nansministern beredd att
h ja pensionsavgifterna

Det andra som beh ver g ras r tydligt f r mig som socialdemokrat:
Vi socialdemokrater har g tt till val p att h ja pensionsavgiften f r att
l ngsiktigt st rka hela pensionssystemet

.
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ä

å
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ä

ö
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ä

ä
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ä

ö
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ö

ä
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å

ö
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D rf r har regeringen under de senaste ren gjort viktiga insatser f r
att st rka de svenska pension rernas ekonomi. Dels har vi avskaffat
den or ttvisa skatteklyftan, som ju bland annat Oscar Sj stedt h r i
kammaren har r stat f r att f rl nga. Nu kommer den ntligen att avskaffas. Vi har ocks h jt bostadstill gget och f rb ttrat f r garantipension rerna. D rut ver har vi nu i r ntligen f tt igenom ett s rskilt
pensionstill gg riktat just till dem som har jobbat men nd har alltf r
l g pension, och det var en oerh rt viktig reform f r oss socialdemokrater

En annan l sning r att inte g ra n gonting alls. Man s ger t folk att
sk ta det sj lva: ”L s problemet! Vi tar inget ansvar.” Det funkar v l
det ocks , men det r inte s rskilt sympatiskt
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Fru talman! En h jning av pensionsavgiften r n gonting som bara
l ngsiktigt skulle st rka pensionssystemet, och jag ser stora problem
med pensionssystemet h r och nu. Alldeles f r m nga av dem som har
jobbat ett helt l ngt yrkesliv i Sverige har en alldeles f r l g pension.
M nga av dem r kvinnor, som har jobbat kanske i matbespisning eller
som undersk terska

En l sning r att helt enkelt h ja pensions ldern och tvinga folk att
jobba l ngre. Om de vill eller kan struntar man i; man tvingar dem.
Det r en av l sningarna

å

å

Anf. 7 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik

Om vi dessutom spolar fram bandet, det vill s ga extrapolerar i tid,
och inte pratar om de nuvarande pension rerna – 40-talister – utan om
90-talisterna, som f rhoppningsvis ska g i pension n gon g ng l ngt
in i framtiden, ser situationen n v rre ut. Det nns d rmed uppenbart
ett problem, och om man ska g ra det lite enkelt f r sig och h rdra det
nns det v l i princip tre m jliga l sningar p n mnda problem

å
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f rt med i v ra nordiska grannl nder. Samtidigt har vi h gst pensionslder i EU. Det r allts n gonting som inte klaffar till hundra procent

Skatteklyftan mellan l ntagare och pension rer har ni inte lyckats utrota, Magdalena Andersson. Den r ju kvar. Ni tog bort den med ena
handen, men sedan inf rde ni en skattel ttnad enbart f r l ntagare med
andra handen. Skatteklyftan r allts kvar; den har ni fortfarande inte
lyckats reda ut efter sju r. Det r sympatiskt att ni g r till val p
n gonting, men i n gon mening vann ni ocks valet. Det r Socialdemokraterna som leder regeringen, och ni har inte stadkommit n gonting p sju r. Den pensionsgrupp ni tillh r verkar fullst ndigt dysfunktionell. Den l ser ju inga problem, utan om n got skapar den problem

Anf. 10 TONY HADDOU (V) replik
Fru talman! N r riksdagen debatterar budget f r vi den mest storslagna
retorik och riktigt vassa formuleringar fr n nansministern. Det r naturligtvis st mningsfullt h r i kammaren, men trots massarbetsl shet
s gs ingenting om full syssels ttning
Jag tyckte mig inte heller h ra nansministern ens snudda vid klass.
Det r ju som att Socialdemokraterna numera inte vill prata om klassamh llet. Jag kan dock lova nansministern att klassamh llet nns
d r. Det frodas och lever, nansministern, och det f rst rks av den politik ni bedriver. D rf r r det dags att l gga stora skattes nkningar,
som har varit p drivande, t sidan och kliva in med en politik f r j mlikhet – en politik som minskar klasskillnaderna i Sverige. Vi har n mligen sett vilka stora klassmark rer utbildning eller inkomst r n r det
g ller h lsan, och under corona inte minst n r det g ller sjuklighet och
d dlighet. Vi lever olika l nge beroende p vilken klass vi tillh r, och
det har inte minst coronaviruset visat oss

Jag k nner mig allts inte fullt vertygad av nansministerns besked
h r i dag. Kommer ni att h ja pensionsavgifterna eller inte

Anf. 9 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik
Fru talman! Om vi socialdemokrater ck be st mma sj lva skulle vi
h ja pensionsavgiften. Men Oscar Sj stedt har m jlighet att fr ga alla
de andra partier som sitter i Pensionsgruppen vad de tycker om detta,
och s f r de f rklara varf r de r mindre entusiastiska ver den id n.
Jag tycker att det r viktigt att l ngsiktigt st rka pensionssystemet

I Sverige kar oj mlikheten snabbast i v stv rlden. Tittar vi p f rm genheterna i Sverige i dag ser vi att de r mer oj mlika n i n got
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ö

å

ä

å
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ä

ä
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ö

ö
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ä

ö
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ä

.


ö
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å

ä
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ä

ö
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Vad g ller den or ttvisa pension rsskatten kommer den or ttvisa skatteklyftan att f rsvinna i och med de beslut som nu ska fattas av riksdagen. Men jag kan notera att Oscar Sj stedt tv g nger har suttit i den
h r kammaren och tryckt p jaknappen f r budgetar som har g tt igenom och som inte har lett till den minskade klyfta som hade varit m jlig om regeringens f rslag hade g tt igenom. Oscar Sj stedt har allts
f rdr jt detta, medvetet, genom sina knapptryckningar i riksdagen. Det
r ett viktigt besked att ge till Sveriges pension rer

Fru talman! Att det bara l ser saker l ngsiktigt r ju inte riktigt sant.
H jer vi pensionsavgiften st rker vi pensionerna i dag ocks . De st rks
ven l ngsiktigt, s klart, s d blir det ju nnu b ttre. Det r allts inte
riktigt sant
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Anf. 8 OSCAR SJ STEDT (SD) replik

Anf. 11 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik
Anf. 12 TONY HADDOU (V) replik

Fru talman! Ja, ingen skulle vara gladare n jag om vi kunde g ra mer
f r att minska klassklyftorna. Tony Haddou har helt r tt i att den utveckling vi har sett i Sverige, och ven i m nga andra l nder i v stv rlden, inneb r att de procent av befolkningen som r rikast verkligen
har dragit ifr n under de senaste decennierna. Samtidigt har de med
l gre inkomster halkat efter, i Sverige delvis p grund av en medveten
politik under allians ren

Fru talman! F saker r s provocerande som n r en socialdemokratisk
nansminister s ger: V nsterpartiet har r tt. Driver inte nansministern politik f r att kunna kliva in och s ga ”S h r beh ver vi g ra”
och f r att kunna ha ett slags handlingskraft? Det r det som jag efterfr gar
Hade Sverige haft samma skattekvot som vid millennieskiftet hade
staten haft 300 miljarder kronor mer att r ra sig med. Det r skillnaden
mellan en fungerande och en krisande v lf rd, mellan en pandemiberedskap eller en d lig urs kt, som vi h rde h r

Det mest uppenbara att g ra vad g ller de rikaste procenten, f r att
minska klassklyftorna, r att h ja kapitalskatterna. D r har vi ju tillsammans med V nsterpartiet utarbetat ett alldeles fantastiskt f rslag,
men jag blev hotad med misstroendevotum av h gerpartierna i kammaren om jag ens kom med det f rslaget till riksdagen

Samtidigt visar pandemin alla de strukturella bristerna i v lf rden.
Men nansministern har inte funderat s rskilt mycket p vad vi ska
g ra p l ng sikt. D vill nansministern b rja betala tillbaka p skul-

ä

:


ö
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å

ö
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ä

å
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ö

ä
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å

ä
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ö

ä
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ä

å
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å

ä
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å

ö
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ä

ö
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ven det vi har presenterat i dag r viktigt, det vill s ga ytterligare
steg mot att er m nniskor ska komma i arbete. Att m nniskor har ett
arbete och en egen f rs rjning r n mligen otroligt viktigt f r att klyftorna ska minska. Det handlar ocks om den frihet det inneb r att ha
en egen inkomst och kunna best mma sj lv hur man vill leva sitt liv

r det inte dags att nansministern faktiskt g r detta
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Det som ocks r viktigt f r att lyfta personer som har l gre inkomster
r att s kerst lla att vi har en v l fungerande v lf rd f r alla. Det nns
en v ldigt stark omf rdelande kraft i det faktum att alla barn f r en bra
utbildning oavsett vilka f r ldrar de har, att vi har sjukv rd av lika h g
kvalitet oavsett inkomst och att man f r en bra och trygg ldreomsorg
oavsett om man varit direkt r f r eller suttit i receptionen p ett f retag. Det r allts viktigt att forts tta bygga ut v lf rden

Finansministern pratar ju g rna om s dant en vecka innan budgetomr stningen, att man beh ver beskatta kapital och s vidare, men det r
terkommande – och sedan h nder ingenting. Det mest rimliga vore att
beskatta kapitalet och stora f rm genheter f r att g ra det b ttre f r
ertalet. Det handlar om sjukv rden och om att rusta upp Sverige ordentligt. Vi m ste se till att minska skillnaderna i samh llet
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annat land i V steuropa. Vi r i niv med USA, Brasilien och Sydafrika. Kapitalinkomsterna har ocks koncentrerats till de allra rikaste. Det
g r naturligtvis att bryta den h r utvecklingen.

Anf. 14 JAKOB FORSSMED (KD) replik
Fru talman! Tack, Magdalena Andersson, f r anf randet
Jag kan konstatera att regeringen har gjort en del bra saker under den
h r krisen. Men jag tycker ocks att det nns en dalande formkurva
fr n regeringens sida. Man har gl mt bort en hel del f retagare i krisen, och man har inf rt krisst d som inte r anpassade efter de branscher som r s rskilt utsatta. Inte minst utformningen av permitteringssystemet har varit bra f r dem med fasta anst llningar men n rmast en
utslagningsmaskin f r dem som inte har haft den f rdelen utan har en
svagare st llning p arbetsmarknaden. Det stora problemet har Magdalena Andersson och jag debatterat m nga g nger i kammaren

Anf. 13 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik
Fru talman! Det var ingen d lig urs kt. Det var en beskrivning av regeringens politik
Nummer 1 r jobben. Fler m nniskor ska komma i arbete. Vi ser ocks
att antalet arbetstillf llen har blivit v ldigt m nga er sedan Stefan
L fven blev statsminister. Det ska forts tta, s att nnu er kommer i
ar-bete, inte minst nyanl nda, l ngtidsarbetsl sa och ungdomar

Det blir ocks tydligt f r mig att om regeringen har en dalande formkurva i krispolitiken har man inte ens kommit ur startblocken n r det
g ller de stora reformer som Sverige beh ver inom breda politikomr den. Magdalena Andersson var v ldigt n jd i sin beskrivning av hur
saker och ting utvecklas. Men det g r inte att prata bort problemen ute
i verkligheten

Nummer 2 r att s kerst lla h g kvalitet i v lf rden. H r har vi kommit med historiska stora tillskott f re pandemin. D var det 100 000
er som jobbade i v lf rden j mf rt med n r Stefan L fven blev
statsminister. Ocks nu under pandemin kommer vi med tillskott f r
att uppr tth lla kvaliteten

Den l ngtidsarbetsl shet som nu kar riskerar att bli en l ngvarig kris
f r de personerna, men ocks f r Sverige. Vi vet hur l tt arbetsl shet
biter sig fast. Jag hade nog f rv ntat mig mer nya grepp fr n regeringen i dag f r att visa att man verkligen tar fr gan p allvar

Nummer 3 r den rena omf rdelningen. Vi har f rb ttrat f r de pension rer som har garantipension och l ga pensioner. Men nu under krisen har vi ocks b de f rb ttrat sjukf rs kringen och st rkt a-kassan
D rut ver skulle jag vilja h ja kapitalskatterna. Men jag kan konstatera att det inte nns majoritet f r det i den h r kammaren

Sjukv rden g r mig s rskilt bekymrad. Vi vet att v rdk erna till ett
f rsta bes k i specialistv rden f rdubblades under regeringens tid f re
pandemin. Nu har det dessutom varit en tid d vi har varit tvungna att
st lla in v ldigt mycket v rd. Hur ska regeringen klara detta, n r man
inte klarade v rden i ett ekonomiskt normall ge och ett normall ge f r
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ö

ä
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ä

ö
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den. Alla de h r pengarna till v lf rden r tillf lliga. N r ska nansministern s kra v lf rdens l ngsiktiga nansiering? Det har vi inte f tt
n got svar p

skilt st d f r funktionshindrade som beh ver st d p arbetsmarknaden.
Vi har allts ett brett paket. Det kan s kert beh va g ras mer d r
Vad g ller sjukv rden har det i dialogen med Sveriges Kommuner och
Regioner varit tydligt – det har de sj lva sagt – att pengar inte var n got som hindrade sjukv rden att fungera under f rra ret, utan det var
brist p personal och brist p skyddsutrustning. Det tycker jag r v ldigt bra. Men sj lvklart beh ver vi titta p hur vi ska bygga ut sjukv rden fram ver. Det handlar inte minst om att se till att utbilda personal. D r r der brist

Anf. 15 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik
Fru talman! Jag delar helt Jakob Forssmeds uppfattning om att l ngtidsarbetsl shet riskerar att bita sig fast. D rf r r det viktigt att vi
kommer med tg rder f r att unga, nyanl nda och l ngtidsarbetsl sa
ska f b ttre m jligheter att komma in p arbetsmarknaden
Vi har i dag presenterat ett paket. Men det bygger p en l ng rad satsningar som regeringen har gjort under den h r mandatperioden men
ocks under f rra mandatperioden. De har visat sig ha bra effekt, eftersom syssels ttningsgraden f re krisen var den h gsta i Sverige p
v ldigt l nge. Den r faktiskt fortfarande h gre n n r Jakob Forssmed
jobbade i Regeringskansliet

Anf. 16 JAKOB FORSSMED (KD) replik
Fru talman! Det r bra att regeringen har tillskjutit medel, s att det
inte har varit en begr nsande faktor. Men jag ser inte att regeringen har
reformerna f r att f bukt med den kande oj mlikheten i Sverige. Det
skiljer v ldigt mycket i s kallad sjukv rdsrelaterad d dlighet. Vissa
regioner har, beroende p sena diagnoser och sena behandlingar, betydligt h gre d dlighet n andra. De skillnaderna har kat ver tid, parallellt med att v rdk erna ocks har blivit l ngre. Allt detta g llde f re pandemin

Med sagt m ste vi nd se till att er av dem som nu s ker sig ut p
arbetsmarknaden ocks kommer i arbete. Det handlar om att ifall man
beh ver utbildning f r att f ett jobb ska man f en utbildning. Bara i
r har vi byggt ut utbildningsplatserna med ytterligare 40 000. Men det
var ovanp den utbyggnad som har skett tidigare

Till det har vi nu lagt en v rdskuld som kommer naturligt av att v rd
beh ver skjutas upp. Regeringen tar inte de strukturella greppen om
det. I st llet monterar man delvis ned, till exempel en sak som skulle
kunna bidra r standardiserade v rdf rlopp. Det r ett grepp f r att f
mer j mlikhet och f r att er ska f del av de b sta metoderna

Om man beh ver l ra sig svenska f r att komma in i arbete ska man
l ra sig svenska. D r har vi inf rt spr kplikt, f r att s kerst lla att de
som beh ver l ra sig svenska f r att komma in i arbete ska g ra det.
Och om man har en s svag st llning p arbetsmarknaden att man beh ver ytterligare st d har vi ven byggt ut m jligheterna med olika
former av extratj nster och andra nystartsjobb. Vi har nu ocks ett s r-

Vad har regeringen f r planer f r att klara den h r stora utmaningen
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ä

ö
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ö

ö
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ö

ä
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ö

ö
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ä

å
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sjukv rden? Vad r de stora planerna? Hur ser reformerna ut f r att vi
ska klara att se till att var och en som beh ver v rd ska f den i tid

Fru talman! Under det h r ret har v rd- och omsorgspersonal slitit
h rt och utsatt sig sj lv f r stora risker. F retagare i servicen ringen
och alla deras anst llda upplever en enorm desperation, s rskilt nu i
slutet av pandemin. M nga m nniskor har f rlorat jobbet under krisen.
Visst ser vi n gonstans ljuset i tunneln, men smittspridningen r fortfarande stark runt om p m nga platser. Hur l ng tunneln r vet ingen av
oss, och vi f r nog vara beredda p att det kan ta ett tag till innan vi r
tillbaka vid det som vi s g rna vill ska vara det normala

Fru talman! Det nns tv stora utmaningar vad g ller sjukv rden, ut ver hur man organiserar den. Den ena r brist p personal. Vi beh ver
utbilda mer personal. Vi har ocks kraftfullt byggt ut utbildningarna
f r s v l l kare som sjuksk terskor och specialistsjuksk terskor. M jligheterna f r att utbilda sig till specialistsjuksk terska r b ttre. Men
det beh vs ocks er v rdbitr den. D r satsar regeringen ocks v ldigt
stort. Det r allts en del. Och det h r kommer att vara viktigt nu n r
40-talisterna kommer upp i 80- rs ldern och kommer att beh va mycket sjukv rd

Tiden har inte st tt stilla under pandemin. Ett r har g tt, och under
detta r har Sveriges vriga problem inte heller satts p paus. Det r nu
snart sju r sedan regeringen L fven tilltr dde. Sju r r v ldigt l ng
tid

Den andra utmaningen r att s kerst lla att regionerna har tillr ckligt
med pengar. Det r en tydlig prioritering f r den h r regeringen. Vi
prioriterar resurser till sjukv rden och har kat statsbidragen kraftigt, i
st llet f r att s nka skatten p det s tt som man gjorde n r Kristdemokraterna satt i regeringsst llning

Fru talman! F r sju r sedan f ddes prinsessan Leonore. Det r sju r
sedan den stora branden h rjade i V stmanland. Jag vet att tyskarna
vann fotbolls-VM f r sju r sedan. Det g r de v l lite nu och d n r det
r VM. De r r tt duktiga p det. Och Sundsvallsbron invigdes – f r
dem av er som ibland brukar ka ver den. Det g r jag

Det vriga r v rdens organisering. D r nns mycket att g ra. Men en
sak r tydlig f r mig: Vi kommer inte att f mer v rd om vi ser till att
privata bolag kan plocka ut hur mycket vinster som helst fr n v ra
skattepengar, som skulle ha g tt till att v rda de sjuka

Men det r l nge sedan. Sju r r l ng tid. Jag skulle kunna sammanfatta regeringsperioden s h r: D r utvecklingen borde ha g tt upp t
har den g tt ned t, och d r den borde ha g tt ned t har den g tt upp t.
Arbetsl sheten har g tt upp. Tillv xten per person har g tt ned. L ngtidsarbetsl sheten har sannerligen g tt upp, och syssels ttningsgraden
har g tt ned. Bidragsbrotten har kat och g tt upp, men tryggheten har
minskat och g tt ned. Listan skulle kunna g ras l ng, men under de
h r sju ren har utvecklingen p v ldigt m nga omr den g tt t fel
h ll

Anf. 18 ELISABETH SVANTESSON (M)
Fru talman! Vilket r! Det har varit ett tufft och pr vande r f r v ldigt
m nga. M nniskor har f rlorat n ra och k ra. M nga ldre har isolerats och upplevt en enorm ensamhet. Unga k nner att deras liv i m nga
fall har satts p paus. De har inte f tt tr ffa sina klasskompisar, och de
som nu ska ta studenten undrar vad som kommer att h nda

Vi har debatterat och fattat beslut om m nga v r- och h stbudgetar sedan dess. Sj lvklart nns det mycket i dessa budgetar som r bra, men,

:


ö
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å

å
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å

ä
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å

ä
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å

å
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ä

å
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ö

ä
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å

å
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ö

å

å
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Anf. 17 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik

Det r alldeles sj lvklart, fru talman, att jobben har blivit er sedan
2014. Befolkningen har ju kat med 600 000. Det vore annars v ldigt
konstigt
Efter sju r med den h r politiken r det uppenbart att arbetslinjen har
vergivits och i m ngt och mycket bytts ut mot bidragslinjen. Jag konstaterar att jag inte ck n got svar fr n nansministern n r jag st llde
en fr ga till henne om niv erna p bidrag f r nyanl nda. Jag hoppas att
Sveriges riksdag ska t nka om, f r om vi inte f r ndrar bidragssystem
kommer utanf rskapet inte att minska som vi nskar

Jag t nker alldeles s rskilt p arbetsl sheten, fru talman. Utv rdera
mig p jobben, sa Stefan L fven. Det sa han inf r valet 2014 n r han
lovade att Sverige skulle f l gst arbetsl shet i EU till 2020, och vi har
utv rderat honom p jobben. I g r kom EU-data fr n f rra ret. D r
kan man exakt se hur det gick. Sverige ligger nu p 23:e plats p listan
ver hur h g arbetsl shet man har. Det r bara n gra f l nder bakom
oss. Vi r allts bland de s msta i klassen

Fru talman! Under pandemin ser jag ocks en nonchalans mot en del
av jobben. Jag vet i grund och botten att vi alla vill r dda jobb och f retag, men n r de f retag som har det allra sv rast inte f r de pengar
som de har f tt l fte om vid presstr ffar med januaripartierna m ste vi
g ra mer. Vi f r inte ge upp

Aldrig tidigare har Sverige haft s m nga l ngtidsarbetsl sa. Som jag
sa tidigare handlar det om m nniskor som var arbetsl sa f re pandemin. F r dem har den vanligaste aktiviteten p Arbetsf rmedlingen
varit ingen aktivitet. De har gl mts bort. De har under en stark h gkonjunktur inte f tt det st d och den hj lp som de beh ver. Att de st r
till arbetskraftens f rfogande r v l f r v l, men det ger dem inga jobb
om de inte ocks f r st d och hj lp att komma in p arbetsmarknaden

Det beh ver inte vara s h r. Vi beh ver inte ha h g arbetsl shet. Det
g r att g ra p ett annat s tt. Man kan f rst och fr mst se till att de som
beh ver st den verkligen f r dem, men man kan ocks se till att ge r tt
st d och ha en effektiv arbetsmarknadspolitik som vi vet leder till
jobb. Man kan ha en politik som s nker skatt p l ga inkomster s att
det blir mer l nsamt att jobba. Man kan inf ra ett bidragstak s att det
aldrig f r n gon, som kanske har invandrat fr n ett annat land, l nar
sig b ttre att vara hemma i st llet f r att g till jobbet. Det g r att v nda utvecklinge

Fru talman! Om Sveriges jobbpolitik bara hade haft samma resultat
som genomsnittet i EU hade vi varje r st rkt de offentliga nanserna
med 42 miljarder. Det motsvarar ungef r 72 000 grundskoll rare eller
88 000 undersk terskor. H g arbetsl shet kostar pengar och tr nger
undan v lf rd. Men vi ska aldrig gl mma att mycket viktigare n dessa
pengar r det att vi inte gl mmer bort de m nniskor som i dag inte har
n gon anledning att st lla klockan, inte f r vara med i karummet eller
k nna meningsfullhet

Det andra stora problem som den h r regeringen inte har f rm tt att ta
tag i handlar om tryggheten. Hur gick det med l ftet om ett tryggare
Sverige? L fven lovade en historisk satsning mot g ngkriminalitet.
Det skulle g ra Sverige tryggare. Nu har vi i alla fall f tt lite draghj lp
av den franska polisen, och det tackar vi f r
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ä

ä
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ö

ä
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ö

å

ö
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å

å
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ö

å
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å

ö
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ä

å
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ä

å
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å

ä
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fru talman, de l ser inte de allra st rsta problemen. Tiden f r undanykter m ste vara f rbi. M nga av svenskarna r tr tta p en svag regering som inte vill ta ansvar, inte ens i pandemin. Man skyller g rna
ifr n sig p tidigare alliansregering, p kommuner och regioner, p n gon annan. M nga v ljare undrar nd vad regeringen har gjort under
de h r sju ren

Ska Sverige verkligen vara ett land som har elbrist s fort det blir kallt
och bl ser lite, eller ska vi se till att det nns fossilfri el rets alla dagar i hela Sverige

Det g r dock att v nda denna utveckling. Det m ste inte vara s h r.
Moderaterna vill inf ra system f r anonyma vittnen, f rdubbla straffen
f r g ngkriminella – ja, ni vet att vi har en l ng lista som vi har ber ttat om och lagt fram f rslag om h r i riksdagen. Det g r att ndra
utvecklingen. Det g r ocks att se till att polisen f r alla de resurser
den beh ver f r att g ra sitt jobb

Listan kan g ras l ng, men skiljelinjerna i svensk politik kan inte bli
tydligare. Det h r har varit sju f rlorade r med Stefan L fven. Sverige
beh ver en ny regering

Ska det delas ut amnestier f r tusentals vuxna m n som inte har asylsk l, eller ska vi n gon g ng f ordning och reda i migrationspolitiken

Anf. 19 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik

Medan regeringen v rnar straffrabatter f r brottslingar men sviker
brottsoffren kan man g ra tv rtom. En vuxen man som d ms f r tre
v ldt kter ska inte bara f straffet f r en. Rabatter h r inte hemma i
svensk r ttspolitik, fru talman

Fru talman! Det var en l ng och intressant expos ver regeringens
politik. Jag noterar att det inte fanns n gra tydliga besked om hur Moderaternas politik ska bli verklighet. Det r intressant, f r just nu
kommer v ldigt motstridiga besked fr n Moderaterna och deras tv
samarbetspartier. Kristdemokraterna s ger att det r helt uteslutet att
f rhandla hela statsbudgeten med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna sin sida konstaterar helt korrekt att Sveriges statsbudget
r en helhet. Moderaterna visar att de inte tvekar inf r att anv nda
hoppande majoriteter f r att f rsvaga stats nanserna med o nansierade utgifts kningar

Avslutningsvis: Om ett par veckor presenterar Moderaterna sin v rbudget. F r oss r det tydligt att det h r r ett v gsk l. Vi har haft sju
f rlorade r med Stefan L fven
Vad r det som ska g lla, bidragslinjen eller arbetslinjen? Ska vi ha ett
Sverige med er ledighetsveckor, eller ska vi i st llet se till att den
som g r till jobbet varje dag f r beh lla mer av sin l n

Jag kan f rst att den sortens agerande r frestande f r ett oppositionsparti, s rskilt n r man inte ens kan l mna besked om grundl ggande
fr gor, som hur man ska bilda en regering. Men den sortens politiskt
spel har ett pris. Jag har varit nansminister i ver sex r. Jag vet att
det r l tt att hitta majoriteter f r att ka utgifterna och att det ven r
l tt att hitta majoriteter f r att s nka skatterna. Men om regeringen inte

Ska vi ha ett Sverige d r vi har s d lig koll p skattepengarna att de
till slut hamnar som bidrag hos Iraks f rsvarsminister, eller ska vi ha
ordning p varje skattekrona
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ä

å

ä
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ä

ö
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ä

å
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ö

å
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ö

ä
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ö

ö
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å

å
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å

ö
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ö

86

ä

ä

I Sverige skjuts nd en person ihj l n stan varje vecka och det sker en
skjutning eller spr ngning n stan varje dag. I Socialdemokraternas
Sverige k nner sig nu var tredje kvinna s otrygg p kv llen att hon
inte ens vill g ut i sitt eget kvarter. Varannan elev i rskurs 9 undviker
vissa platser, personer eller aktiviteter f r att de r r dda f r att bli utsatta f r brott

Det r ett och ett halvt r till valet. Sj lvklart kommer vi, den regering
som bildas, att ta ansvar f r Sveriges nanser. Det r alldeles sj lvklart. Det vet jag ocks att det nns m nga partier i den h r riksdagen
som vill g ra. Men vi r ocks v ldigt verens om att vi m ste f en
f r ndring n r det g ller de stora samh llsproblem som Sverige har,
s som otryggheten, arbetsl sheten och migrationen
D rf r vill vi bilda regering. D rf r kommer jag alltid att h lla fanan
h gst n r det g ller att ha ordning och reda i statens nanser. Det kan
nansministern vara alldeles s ker p . Finansministern borde ha lite
mer problem n att ligga vaken p n tterna och fundera p hur n sta
regering ska kunna se ut och hur den ska kunna bildas och f igenom
sin budget. Hon borde oroa sig lite mer f r alla dem som r arbetsl sa

Anf. 20 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Fru talman! Jag tackar nansministern f r intresset f r n sta regeringsbildning. Jag tror att det r m nga som undrar och som ocks
l ngtar efter en ny regering. Sju r av mer av det som r nu – den
k nslan r jobbig f r m nga av oss. Det r d rf r vi moderater och
andra partier har sagt att vi g rna byter ut Stefan L fven. Det tycker
jag r v ldigt gl djande

Anf. 21 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik
Fru talman! Det var inte ett svar p fr gan. Elisabeth Svantesson s ger
att hon ska h lla fanan h gt n r det g ller att h lla ordning p stats nanserna. Men det r inte s Elisabeth Svantesson agerar i riksdagen.
Det r heller inte s Moderaterna agerat de tre g nger de haft regeringsmakten i Sverige. Alla tre g ngerna har de l mnat efter sig stats nanser i stor oordning. Sedan har vi socialdemokrater f tt komma och
st da upp

Det r ocks intressant att nansministern r v ldigt n jd. Den h ga
arbetsl sheten r inte n got st rre problem. Otryggheten r inte ett s
stort problem. ldreomsorgen vet jag inte om hon heller tycker r ett
s stort problem. Men oppositionen r ett stort problem f r Magdalena
Andersson
Vi r partier som vill byta ut Stefan L fven. Det har vi gemensamt.
Alla v ra partier kommer att g ra allt vad vi kan f r att ber tta om v r
politik. Det r jag helt vertygad om. I dag diskuterar vi regeringens

Vilka r det d som f r betala priset? Jo, det r de l ngtidsarbetsl sa
som inte f r st d, ivask terskorna som inte f r kollegor, undersk ters-
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ä

å
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ä

å
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å

ö
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ö

fi

ä
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å

ä
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å

fi

ä
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ä

å
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ö

ä
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ä

ä
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ä

ä
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å

ö
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budget, men vi ska forts tta att ber tta om v r politik och varf r det r
s viktigt att byta ut Stefan L fven

D rf r vill jag fr ga Elisabeth Svantesson hur hon t nker sig att hon
ska f plus och minus att g ihop n r hon blir nansminister, givet de
motstridiga besked som l mnas av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vilken r hennes plan f r att inte tappa greppet om Sveriges stats nanser? Ska hon st upp f r att budgeten ska behandlas som
en helhet, eller ska hon g ra det h r styckevis och delt p det s tt som
Kristdemokraterna f resl r? Vilken r planen f r att f ihop detta

ö

fi

tar ansvar f r helheten riskerar underskotten och statsskulden att skena, och s r det bara en tidsfr ga innan f rtroendet f r Sveriges statsnanser rasar

Anf. 23 TONY HADDOU (V) replik
Fru talman! Jag h rde Moderaterna i ett tidigare replikskifte st lla nyanl nda mot pension rer. Jag m ste bara s ga att det inte r n got v rdigt eller anst ndigt s tt att bedriva politik p

Fr gan r igen: Vilken r Elisabeth Svantessons plan f r stats nanserna? St r hon upp f r att behandla budgeten som en helhet, eller ska det
g ras styckevis och delt p det s tt som Kristdemokraterna f resl r

N got som r terkommande hos Moderaterna r bidragstaket. Jag
tycker att det kan vara en bra id med bidragstak. Men f r nt folk heter det ju avdrag, som Elisabeth Svantesson k nner till. T nk om vi
hade haft s dant – bidragstak f r rutavdrag, rotavdrag, r nteavdrag och
s vidare! Sluta stapla bidrag p varandra, hette det ju i anf randet

Anf. 22 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Fru talman! Jag trodde att nansministern f rstod vad jag sa. Vi v rnar
ramverket och kommer naturligtvis att fatta beslut om en budget som
en helhet. Hur de f rhandlingarna kommer att g till och med vilka de
ska ske f r vi terkomma till. Det r ett och ett halvt r kvar till valet

Men det r inte riktigt den m lgruppen Moderaterna vill t. Ni verkar
vilja f rs mra f r dem som har det s mst st llt. Det r klassisk h gerpolitik. De som har det d ligt st llt ska anstr nga sig mer och motiveras genom att f det s mre. De som lever i ver d ska motiveras genom att f nnu st rre ver d utan extra anstr ngningar

Men jag h r ocks en underton h r. Oppositionspartierna, som r i majoritet h r i riksdagen, vilket jag g rna vill p minna om, fru talman,
har gemensamt fattat beslut om att st rka ldreomsorgen med 4 miljarder. Det d r verkar vara v ldigt besv rligt f r nansministern. Finansministern har lagt fram o nansierade budgetar p 500 miljarder p
ett r. Oppositionen har egentligen inte s mycket att s ga till om d r,
fast vi r i majoritet. Man kan diskutera demokratin i det. Men n r vi
l gger fram det h r f rslaget, som vi ser r s akut f r att f rb ttra omsorgen om de ldre, tycker Magdalena Andersson inte att det r att ta
ansvar

Moderaterna pratar g rna om att nyanl nda m ste anstr nga sig mer,
om att utbildning i spr k r nyckeln och alla de h r bitarna. Att kunna
spr ket r otroligt viktigt, men det g r det inte alltid l ttare att f jobb.
Otaliga studier och rapporter visar p att diskrimineringen p arbetsmarknaden sl r mot m nniskor med r tterna utanf r Sverige och framf r allt mot nyanl nda. En rapport som kom f rra ret fr n Institutet
f r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv rdering visar hur stor
skillnad man g r p namn. De med annat namn n svenskklingande
kommer till intervju h lften s m nga g nger som de med svenskklingande namn

Finansministern kan vara lugn – vi kommer att ta ansvar f r statens
nanser och komma tillbaka till verskott. Men framf r allt ska vi byta
ut Stefan L fven och v nda den h r utvecklingen

Varf r g r Moderaterna det nnu sv rare f r m nniskor att komma in
p arbetsmarknaden genom att l gga fram s dana h r f rslag? Vill
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ä

ö
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ä

:


ö
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ö

ä
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ä

ö
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ä

ö
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ö

fi

å
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ä

ö
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korna som m ste springa nnu snabbare och barnen som inte f r chans
att l ra sig det de beh ver i skolan

L gg d rtill att vi ocks har f rv ntningar p m nniskor som kommer
fr n andra l nder. De allra esta g r allt vad de kan varje dag f r att f
ett jobb, men en del beh ver ocks en morot f r att komma vidare och
jobba h rdare. Annars skulle ju inte varannan invandrare i Sverige inte
kunna f rs rja sig sj lv. Vi vet att det g r v ldigt mycket b ttre i
m nga andra l nder. Det beh vs absolut b ttre m jligheter, men ocks
ett bidragssystem som r r ttvist och rimligt. D rf r tror jag att det vi
f resl r vore v ldigt bra f r svensk arbetsmarknad och skulle leda till
att er tog sig in p arbetsmarknaden

Anf. 24 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Fru talman! Jag tackar f r en mycket klok och bra fr ga
Det var m nga saker som togs upp i repliken. En av dem handlade om
att st lla grupper mot varandra. Jag skulle nog vilja anv nda ett ord
som jag vet att v nsterpartister ofta anv nder och som ven jag ofta
anv nder: r ttvis. Jag tycker att politiken ska vara r ttvis och legitim

Anf. 25 TONY HADDOU (V) replik

Politik handlar alltid om att prioritera. Orsaken till att jag tycker att
bidragen de f rsta ren beh ver vara l gre r dels att man ska tj na p
att ta ett jobb, dels att det inte r helt anst ndigt och inte helt rimligt att
en person som kommer hit i 30- rs ldern kan jobba och f h gre niv er p ers ttningar, ganska ofta mycket h gre, n den som r pension r. Det r sanningen som den r. V r uppgift r att f rs ka g ra saker
lite mer r ttvisa. Jag tycker att det r en r ttvisefr ga och en moralisk
fr ga

Fru talman! Vi har olika syn p vad r ttvisa r. Att st lla svaga grupper
mot varandra r inte r ttvist. R ttvisa vore att ge pension rerna mer
pengar och att inte sparka ned t; det vore mer r ttvist h r. Men s r
det hos Moderaterna: Hungriga vargar jagar b st – eller hur
N r politiken tr der tillbaka fr n sitt ansvar att nna gemensamma
l sningar p de samh llsproblem vi har, exempelvis jobben, individualiseras problemet. D l gger Elisabeth Svantesson all politisk kraft p
den person som beh ver ett jobb. Det r detta som r problemet

Sedan har nog Tony Haddou missuppfattat v r politik. Det nns ingenting jag hellre vill n att er ska komma i arbete. Det r d rf r det r s
viktigt till exempel att Arbetsf rmedlingen fungerar och att arbetsmarknadspolitiken r effektiv. M nga av de insatser som regeringen
och samarbetspartierna har fattat beslut om och h ller mer pengar ver
r ineffektiva tg rder. F r att m nniskor ska komma i jobb r det ju
inte extratj nster man ska satsa p , utan man ska g ra mer av det som
funkar. Vi vet att nystartsjobben funkar bra. Vi vet att mer praktikplatser funkar bra. Vi vet vad som fungerar

H r beh ver politiken ta allt ansvar den kan. Det var detta min ursprungliga fr ga g llde. D blir ett bidragstak tyv rr att sl som h rdast p dem som har det sv rt st llt

å
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ä

ö
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ö

ä
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ä

ä
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å

ä
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ä

ö
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ä

ä
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ö

ä
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ö

89

ö

ä

man skapa jobb f r man ju l gga krut p detta och se till att diskrimineringen f rsvinner

Jag tycker att vi tillsammans har tagit ett v ldigt bra initiativ h r i
riksdagen f r bara n gra veckor sedan, som vi vet leder till er jobb.
Det g r att g ra saker tillsammans n r man vill f r ndra

Med denna kunskap, r det verkligen rimligt att inf ra den typen av
r tt? Det r princip som att skriva ”h r nns pengar att h mta” p d rren till Tillv xtverket

Jag vill att er ska f ett arbete; det r mitt absoluta m l. Jag vet n mligen att en egen f rs rjning r det som kan ge m nniskor frihet och
f rm ga att verkligen vara oberoende av andra. Det g ller b de kvinnor och m n. D r kommer jag att forts tta att l gga mitt fokus, liksom
p att se till att bidragssystemen r rimliga och r ttvisa

Anf. 28 ELISABETH SVANTESSON (M) replik

Fru talman! Ganska ofta kan det i politiken vara s att man verkligen
r verens om era parametrar men nd landar i olika slutsatser. Elisabeth Svantesson har konstaterat att vi r verens om att det r viktigt
att s fort som m jligt f ut de st d som har skapats under pandemin
till f retagen. Vi r ocks verens om att vi m ste bek mpa den organiserade brottsligheten

Fru talman! Tack, Karolina Skog, f r en mycket bra fr ga! Jag f r passa p att ber tta att just permitteringsst det f r korttidsarbete r det
allra st rsta st det och det som anv nds mest, och det r r tt kostsamt.
Det r helt f rundrande att Karolina Skog och vriga partier inte har
lagt in en straffbest mmelse i lagstiftningen om det st det, som g r att
man faktiskt kan komma t skurkarna. Det har ni gjort f r omst llningsst det, och det var bra. Men varf r har ni inte gjort det h r? Vi
har f reslagit en straffsk rpning, men ni s ger nej. D r m ste man b rja

Men det r en sak som Elisabeth Svantesson f resl r som jag inte
f rst r och d rf r vill fr ga om. Moderaterna och Elisabeth Svantesson
f resl r att vi ska inf ra en r ttighet f r f retag att f sina st d inom
fyra veckor, tror jag att det r

Det vi m ste f rst just nu r att av de f retag som har det allra tuffast
– och de r r tt s m nga – r de allra esta inte f are. De beh ver f
sina st d. Vi tycker att det r rimligt att en myndighet inte ska ha mer
n fyra veckor p sig att betala ut st det, om man inte har f tt ans kan

Anf. 27 KAROLINA SKOG (MP) replik
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ä

å
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ä

ä
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å

ö
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å

ö
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ö

å
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Vi har f tt en rapport om hur det fungerar med de h r st den fr n Stefan Str mberg. Han sl r fast n gra saker. Det nns personer som med
all sannolikhet har koppling till den organiserade brottsligheten som
aktivt s ker upp st den och ans ker om dem i syfte att nansiera sin
kriminalitet. Han sl r ocks fast att n r dessa st d v l r utbetalade till
denna typ av f retag r det v ldigt sv rt, n stan om jligt, f r myndigheterna att kr va tillbaka dem. Kontrollen beh ver allts ske innan bidragen betalas ut

Fru talman! Bara s att vi har detta klart f r oss – man kan allts tj na
mer som familj med era barn p att inte jobba n p att jobba. Det r
inte jag som s ger detta utan regeringens egna experter

ä

ä

Anf. 26 ELISABETH SVANTESSON (M) replik

Anf. 30 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Fru talman! N r man inte kan hantera och sk ta de uppgifter man r
satt att hantera f r man f rs ka kritisera oppositionen, som g r allt vi
kan f r att r dda jobb och f retag

Vi har samtidigt under ett bra tag, som Karolina Skog vet, drivit att
straffen ocks ska sk rpas f r dem som bedrar skattebetalarna. De esta g r allts inte det. Man kan allts g ra tv saker samtidigt: se till att
ha kontrollen och att en straffsk rpning inf rs i lagstiftningen och
samtidigt se till att det g r fortare. Jag r vertygad om att det g r

Jag svarade ju p fr gan: Se till att f in en straffsk rpning i den h r
lagstiftningen; det r inte komplicerat. Det gick v ldigt fort n r det
g llde omst llningsst det. Och se samtidigt till att ha en garanti. D r
har du mitt f rslag. Det skulle l sa problemen f r v ldigt m nga f retag och r dda v ldigt m nga jobb

Jag r v l medveten om det fusk och bedr geri som nns, och d rf r r
jag f rundrad ver att ni fyra inte har lagt in den h r straffbest mmelsen och inte st dde det f rslag som vi lade fram i nansutskottet

Anf. 31 OSCAR SJ STEDT (SD)
Anf. 29 KAROLINA SKOG (MP) replik
Fru talman! V r ekonomi, v ra f retag och v ra arbetstillf llen lider
fortsatt av sviterna av covid-19-pandemin, f r att inte tala om alla de
n stan 14 000 m nniskor som tvingats betala det allra h gsta priset.
Men vad g ller just ekonomin tror jag att det r ett rimligt konstaterande, lite i retrospektiv s klart, att det f rmodligen hade varit smartare att satsa ordentligt redan fr n b rjan, med ordentliga st d till f retagen, inte minst ordentliga skattel ttnader, under en v l tilltagen period,
n att anv nda det som varit regeringens modell: att avvakta utvecklingen och i princip m nad f r m nad f r ndra eller f rl nga den ena
eller den andra tg rden

Fru talman! Jag noterar att Elisabeth Svantesson inte svarar p fr gan:
Hur ska man, med det system som hon och Moderaterna f resl r, f
tillbaka pengar som betalats ut felaktigt till f retag? Enligt den utv rdering som har gjorts och den kunskap vi har i dag r det oerh rt sv rt
att f tillbaka pengarna n r de v l r utbetalade
Elisabeth Svantesson har helt r tt i att den absoluta majoriteten av de
f retagare som s ker st d r legitima och desperata, och vi ska anstr nga oss allt vi kan f r att de ska f sina pengar s snabbt som m jligt. Men att f resl en tg rd som g r ut p att man ska dela ut pengar
utan att ha en plan och kunna ber tta hur de ska kunna tas tillbaka till
staten om de s kts p felaktiga grunder – jag r f rundrad ver att ett
s dant f rslag kommer fr n Moderaterna. Det r att erbjuda pengar till
den organiserade brottsligheten i Sverige

Detta r absolut b ttre n ingenting, s klart. Regeringen och dess samarbetspartier har gjort en hel del vettiga saker; det vill jag ha sagt. Men
det har ocks skapat en os kerhet och en stor oro hos f retagen. K nner man inte till spelreglerna i god tid innan r det av naturliga sk l
sv rt att agera t det ena eller det andra h llet
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ä

fi

ä
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å

ö
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å

ä
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å

ä
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pr vad. Fyra veckor ska r cka under en pandemi. Allt annat g r s fort
h r och verallt. Det r h gst rimligt att ha den inst llningen

klassfamilj i en vanlig villa i en vanlig svensk stad. Jag tycker inte att
det r rimligt

Fru talman! Senast jag stod h r i talarstolen kritiserade jag regeringen,
och vriga partier ocks f r den delen, f r att de godk nde ett massivt
bidragspaket till f retr desvis mindre ansvarstagande ekonomier i
Syd- och steuropa p motsvarande 150 miljarder svenska kronor.
Den kritiken kvarst r – vi gl mmer inte

Jag n mnde skatt p pensionssparande, fru talman, s l t mig f utveckla det lite kort. Vi har ett i grunden under nansierat pensionssystem. Det r absolut inget fel p konstruktionen av det i sak, utan
tv rtom r det i sak v ldigt bra att det ligger p arml ngds avst nd fr n
den ordinarie statsbudgeten, f rutom just den lilla pikanta detaljen att
det r fruktansv rt under nansierat med det t mligen uppenbara resultatet att man f r en v ldigt l g pension n r man blir gammal. Detta r
n gonting som Socialdemokraterna inte har m ktat med att tg rda
under sju r vid makten

L t mig vara verdrivet tydlig: En r st p Sverigedemokraterna r en
r st f r att inte terinf ra Socialdemokraternas fastighetsskatt

Men nu h r vi en socialdemokrati som vill g till val p att terinf ra
fastighetsskatten. D kan vi st lla dessa tv saker i relation till varandra. Det handlar om 150 miljarder svenska skattekronor till EU, prim rt
i bidrag till Syd- och steuropa. ret innan den d varande fastighetsskatten avvecklades drog den in drygt 13 miljarder kronor fr n privata
hush ll, inte fr n f retag

Det man d remot har m ktat med r att avskaffa m jligheten att pensionsspara privat. Den d rren st ngde man igen. Det vill s ga att alla
m nniskor i arbetsf r lder som inte vill bli fattigpension rer och har
f rs kt ta ansvar f r sin egen pension genom att pensionsspara privat
eftersom staten, allts regeringen, uppenbart inte tar det ansvaret, har
nu inte l ngre m jlighet till det

Det r klart att v ljer man att ge bort skattebetalarnas pengar till andra
l nder i st llet f r att satsa p v lf rd, trygghet, r ttsv sen och inte
minst p lderspensionssystemet h r hemma i Sverige uppst r givetvis
ett stort budgeth l som man m ste fylla igen med skatt p det allra
mesta: plastp sar, pensionssparande, elektronikprodukter och vitvaror,
yg, kl der, skor och nu senast allts m nniskors boenden

D sa man till dem: Pensionsspara i ett investeringssparkonto i st llet,
f r det funkar lika bra! Och folk lyssnade p det och gjorde s . D refter h jde man skatten p n mnda investeringssparkonto, det vill s ga
skatten p folks redan beskattade sparande. Det gjorde man f rst en
g ng och sedan en g ng till, och nu h r vi terigen fr n nansministern och Socialdemokraterna att man m ste h ja skatten p vanliga
m nniskors sparande

Jag tycker inte att det r rimligt, och jag tycker inte att det r moraliskt
f rsvarbart att straffbeskatta m nniskor f r att de vill ga sitt boende.
Att ga sitt boende ger en k nsla av frihet, och det r n got som v ldigt m nga m nniskor str var efter. Det r n got som borde uppmuntras snarare n bestraffas. Vi talar om 30 000, 40 000 och kanske s
mycket som 50 000 kronor per r i fastighetsskatt f r en vanlig medel-
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ä

ö
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ä

ä

ä

å

ä
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å

å
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ö

å
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å

å
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ö

ö
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ä

ä
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ä

å
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ö

å
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ä

ö
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ä

å
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Det vi sett nu under i princip det senaste ret r hur oppositionen, prim rt i nansutskottet, har tagit ledartr jan och drivit regeringspartierna
framf r sig. Jag vill med anledning av detta uttrycka min uppskattning
till de partier som uppvisat en konstruktiv ansats och presenterat genomt nkta och realistiska f rb ttringsf rslag under denna tuffa period

Det handlar allts om folk som arbetar, g r till jobbet varje dag, f r sin
l n, betalar skatt p sin l n och sparar en del av den redan beskattade
l nen. Just dessa m nniskor ska f h gre skatt p det som de har lyckats l gga undan

Fru talman! Vi minns ocks regeringens ambiti sa arbetsl shetsm l:
l gst arbetsl shet i EU till 2020. Vi ligger inte p f rsta plats, utan vi
ligger p femte plats, fr n botten r knat! Det blev allts inte l gst arbetsl shet; det blev n stan h gst i st llet. Och detta h nger intimt ihop
med den av regeringen f rda ansvarsl sa invandringspolitiken

Detta r ju regeringen i ett n tskal: N r staten inte f rm r ta sitt ansvar
och m nniskor f rs ker g ra det sj lva i st llet bestraffar man dem f r
det. Varf r i hela friden ska Sverige ha h gst andel fattigpension rer i
Norden samtidigt som vi har h gst pensions lder i EU? Ni misslyckas
ju med i stort sett allting ni tar er an! Ni r som en inverterad kung
Midas

Bland inrikes f dda har vi en arbetsl shet i storleksordningen 5 procent, inte helt l ngt fr n m let om l gst arbetsl shet i EU. Bland utrikes f dda r det n stan 4 g nger s mycket, det vill s ga n stan 20
procent. Ert arbetsl shetsm l r helt enkelt inte kompatibelt med er
migrationspolitik

Allts , seri st, vi m ste sluta straffbeskatta vanliga hederliga l ntagare
och pension rer f r att ni v ljer att sl nga bort deras pengar till Bryssel
och EU och till tveksamma eller till och med kontraproduktiva bist ndsprojekt p andra sidan jordklotet. Vi betalar 150 miljarder i bidrag till EU och ytterligare 50 miljarder svenska kronor rligen i internationellt bist nd. tskilliga miljarder skattekronor betalas i bidrag till
utl ndska medborgare i Sverige i arbetsf r lder, som inte jobbar, inte
betalar skatt och inte f rs rjer sig sj lva och n mindre bidrar till det
offentliga

Fru talman! Vi beh ver en ny regering – en ny regering som prioriterar
en restriktiv migrationspolitik, teruppr ttande av lag och ordning i
varenda kvadratmillimeter av det svenska rikets territorium, teruppr ttad v lf rd och st rkta pensioner
Snart tta r har g tt med denna regering, och jag undrar seri st om ni
har lyckats med n gonting ver huvud taget. Har n gonting blivit b ttre? Jag tror faktiskt inte det. Som sagt: en inverterad kung Midas

De skatter som staten tar in fr n vanliga hederliga svenska skattebetalare ska g till de behov som vi har h r p hemmaplan. Vi har enorma
behov p hemmaplan i v lf rden och tryggheten, i r ttsv sendet och
inte minst i lderspensionssystemet

Anf. 32 RICKARD NORDIN (C) replik
Fru talman! Oscar Sj stedt stod i talarstolen och sa att skattes nkningar hade varit en b ttre metod i krisen. Han gl mmer d att den ekonomiska situationen i mycket r tudelad. M nga f retag g r bra, riktigt
bra. Det r fantastiskt. Vi ser stora industrisatsningar inte minst i norra
Europa. Men det nns ocks vissa f retag som g r riktigt d ligt

Sverigedemokraterna kommer att presentera konkreta besparings tg rder p s dant som g r till andra staters medborgare f r att i st llet
prioritera v lf rden, r ttsv sendet och pensionerna i Sverige. Sverige
kommer f rst. S r det
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ö

.


ä

ä

å
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ä

å
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å

ä
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ä

å
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å

å
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ä

å
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N r vi presenterade detta i h stas hade vi mycket riktigt ett f rslag
med ganska kraftig l ttnad i just arbetsgivaravgifterna under en begr nsad period. V rt f rslag var att det skulle vara under det f rsta
halv ret, f r vi hade en f rhoppning om att vaccinationsutrullningen
skulle komma ig ng som planerat eller kanske till och med lite snabbare och kanske skulle vara klar till halv rsskiftet, s att man skulle kunna l tta p restriktionerna. Krogarna beh ver d inte ha st ngt utan kan
ha ppet l ngre p kv llen och tj na en massa pengar, och man kan g
p restaurang och s dant. D rf r f reslog vi en begr nsad period under
f rsta halv ret 2021 som en liten l ttnad. Sedan var f rhoppningen att
ekonomin skulle g ig ng igen

Men faktum r att i SD:s politik och SD:s budget f resl s inga skattes nkningar. I st llet f resl r man h jd restaurangmoms med 14 miljarder mitt under r dande pandemi! Detta st r i Oscar Sj stedts egen
budget fr n h sten
Jag skulle j tteg rna vilja h ra av Oscar Sj stedt hur det skulle g f r
kr gare, servitriser och kockar d r ute. Kan inte Oscar Sj stedt beskriva hur 14 miljarder i kade kostnader f r dessa yrkesgrupper skulle
g ra det b ttre under r dande pandemi

Vi f r v l se hur det blir. Det kanske var naivt och f rhoppningsfullt att
tro att den vuxna befolkningen skulle vara f rdigvaccinerad redan till
halv rsskiftet. Det f r vi v l se. Det best mmer ju inte jag, s klart
Vi har allts inte presenterat v rt budgetalternativ som en respons p
detta. Vi kommer att g ra det m ndagen den 26 april, tror jag, s vi f r
terkomma om andra fr gor d

Anf. 33 OSCAR SJ STEDT (SD) replik
Fru talman! Jag sa faktiskt inte s , att vi bara ska ha skattel ttnader f r
f retagen i st llet f r andra typer av st d. Det var inte detta jag sa.
Men vi f r v l anlita jourhavande stenograf och f besked om det
hundraprocentigt

Anf. 34 RICKARD NORDIN (C) replik
Fru talman! Jag noterade att Oscar Sj stedt inte med ett enda ord under sin tv minutersreplik n mnde den skatteh jning p 14 miljarder
som SD f resl r f r alla restauranger genom en h jning av restaurangmomsen

Det r klart att vi m ste g ra b de och. Vi m ste ha omst llningsst d,
som riktar sig tydligt till de f retag som har haft ett stort tapp i oms ttningen, i kombination med skattel ttnader, men vi ska inte ha enbart
skattel ttnader som krispolitik, f r det klaffar inte bra. Det tycker jag
att ledamoten Nordin har helt r tt i

Det r v llovligt att man vill g ra andra skattes nkningar. Jag som liberal ser g rna ett s nkt skattetryck, men det r inte det som Sverige-
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ö

ä
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å

ä
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å

ö
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ö

ä
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ö

ä
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å

ö
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ä

ä
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ö

ä
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F r de f retag som g r bra beh ver det per de nition inte vara d ligt
med s nkt skatt – jag v lkomnar det som liberal – men det r v ldigt
d lig krispolitik. De branscher som har det tuffast – hotell, transporter,
bes ksn ring och restauranger – beh ver kraftfulla st d f r att klara
krisen. Det r cker inte med skattes nkningar

demokraterna f resl r. De f resl r att man ska g ra det tuffare, med
mindre marginaler, att vara restaurang gare och kr gare

Anf. 36 TONY HADDOU (V) replik
Fru talman! Ett av de st rsta krisst den till n ringslivet under pandemin har varit m jligheten att korttidspermittera. Det har varit viktigt
f r att r dda jobben, och alla partier h r i kammaren har st llt sig
bakom det. M nga f retag har verkligen beh vt st det f r att klara krisen, och det r skattebetalarna som har st llt upp med pengarna

Hur vi ser p utvecklingen kring vaccinationer och annat r en helt annan fr ga. Men jag st ller fr gan en g ng till: Hur tycker Oscar Sj stedt att en h jd restaurangmoms, med 14 miljarder, f r restaurangn ringen mitt under r dande pandemi ska hj lpa de f retag som har det
tufft nu

Ett krav f r att ta del av permitteringsst det har varit att f retaget ska
ha drabbats av tillf lliga och allvarliga ekonomiska sv righeter. Men
en del av de stora bolag som f tt miljarder fr n skattebetalarna i krisst d har samtidigt kat sina vinster. De planerar f r rekordutdelningar
och g r ven rekordutdelningar i r

Anf. 35 OSCAR SJ STEDT (SD) replik
Fru talman! Det r klart att det inte r helt olika saker. De h nger intimt ihop. Det r ett faktum att det nu r en otroligt sv r period f r
kr garna, prim rt. Det har att g ra med att vaccineringen inte r klar.
De m ste st nga 20.30. De f r inte ha ppet l ngre. N r tj nar man
pengar? r det f re eller efter 20.30? Ja, det r f rmodligen efter. Det
fattar vem som helst. Det r klart att sakerna h nger ihop

Vi tycker att detta r riktigt illa. Skattebetalarna b r upp samh llet.
Sjukpension ren, som vi var inne p tidigare, busschauff ren, undersk terskan och alla andra som st r f r detta och r ddar f retagen r
de som b r upp samh llet under en pandemi. De har st llt upp med
sina pengar och r ddar jobben. D tar ledningar bonusar och aktieutdelningar. Det r f raktfullt

Nej, p sikt, allts i ett normaltillst nd i ekonomin, ser jag inte vitsen
med denna typ av momsdifferentieringar, som r att likna vid regelr tta branschst d. I kris har vi andra typer av mekanismer f r enskilda
f retag och f r enskilda branscher. I ett normall ge i ekonomin r jag
snudd p allergisk mot dessa p fund: att det r en moms p en bransch,
en helt annan moms p en annan och ytterligare en moms p en tredje
bransch. Jag r snudd p allergisk mot s dant i normala tider

D rf r tog V nsterpartiet ett initiativ i nansutskottet f r att strama
upp dessa regler. Sverigedemokraterna var naturligtvis emot. Tycker
Sverigedemokraterna att det har g tt helt r tt till? Ska skattebetalarna
st f r de rikas aktieutdelningar och bonusar

Anf. 37 OSCAR SJ STEDT (SD) replik
Fru talman! Till att b rja med r det inte bara rika m nniskor som f r
aktieutdelningar. Varenda m nniska ger ju aktier genom pensionssy-
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ö

ä
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ö

.


ö
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å

ö
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ä

å

ö
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å

ö
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Anf. 38 TONY HADDOU (V) replik
N r vi tog beslutet, och arbetade med bet nkandet, i nansutskottet om
m jlighet till dessa st d, exempelvis korttidspermitteringen, infogade
vi detta som ett krav: Man f r inte g ra stora aktieutdelningar. Eller
man f r g ra stora aktieutdelningar, men d f r man inte samtidigt ta
del av st den. Man f r v lja, s att s ga

Fru talman! Wow, det h r slog rekord i att undvika fr gan. Att i denna
kammare i riksdagen, Sveriges h gsta beslutande organ, s ga att vanligt folk inte f rst r detta r helt absurt
Jag f rst r att SD vill undvika fr gan, f r det handlar om pengar som
delats ut till bolagsledningar och om stora extrautdelningar till aktiegarna. Det har genomf rts, och det r allts r tt enligt SD. Ni r stade
ju ned ett s dant f rslag

Min minnesbild – och jag r n stan 100 procent s ker p att jag har
r tt – r att alla partier st llde sig bakom det bet nkandet. Alla tta partier i riksdagens nansutskott st llde sig bakom det beslutet i det bet nkandet, det vill s ga ven Sverigedemokraterna. Det r allts v r
linje
Sedan hade vi ett f rslag i ett delvis annat sammanhang om de allra
minsta f retagen, de som kan nyttja de s kallade f renklingsreglerna.
Vi pratar allts om de riktigt sm f retagen – i princip enmansbolagen.
Det nns ett schablonbelopp i f renklingsreglerna inom 3:12-regelverket. Vanligt folk begriper s kert inte detta, men de som driver egna
f retag vet exakt vad det handlar om. Man kanske borde undanta dem

SD f rs ker h r undvika fr gan. Man ska ocks till gga att SD inte
ens vill att bolagen i efterhand ska kontrolleras i fr ga om hur de har
hanterat de st d de har f tt utifr n. F r SD r det allts r tt att bonusar
h js och utdelningar g rs samtidigt som skattebetalarna ger dessa st d
f r att r dda jobb. Sverigedemokraterna g r som vanligt inget t att de
stora kapital garna berikar sig p skattepengar. De f rs ker med en
undan ykt om att det drabbar sm spararna. Nej, det g r det inte. Nu
pratar vi om de stora garna, och d r undviker ni helt fr gan

Vi pratar om i storleksordningen 140 000 kronor per r eller vad det nu
r r sig om. De kanske kombinerar l n fr n det egna f retaget med utdelning fr n det egna f retaget. Just dem borde man kanske undanta

Anf. 39 OSCAR SJ STEDT (SD) replik

Nu pratar vi allts inte om AB Volvo eller Scania, utan vi pratar om till
exempel en m lare, elektriker eller r rmokare som driver sin verksamhet i sitt eget namn, s att s ga. Den grupp som nyttjar f renklingsre-

Fru talman! Det drabbar givetvis b de sm och stora sparare. 3:12-regelverket r komplext. Jag tror, seri st, faktiskt inte att vanligt folk r
v l insatta i detta. De som nyttjar 3:12-regelverket, det vill s ga sm f -
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å

å
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å

ö
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ä

ä
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ö

ö
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å

ö
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geln om schablonbeloppet i 3:12-reglerna borde kanske undantas, f r
de har en lite annan verklighet n exempelvis AB Volvo

Men jag ska g tillbaka till fr gan. Det r f r vrigt en bra fr ga. Det
r en intressant fr ga och en intressant diskussion

ö

ä

stemet, och de m r bra av utdelningar d r ocks . Pensionerna blir l gre
om de inte f r utdelningar

Centerpartiet har i budgetf rhandlingarna varit en garant f r jobb, f retagande och framtidstro. Sverige m ste klara krisen h r och nu. Men
parallellt med pandemin nns det andra utmaningar som ocks m ste
hanteras. Utmaningar tar inte paus. D rf r kan vi inte skjuta viktiga
satsningar p framtiden

V nsterpartiet f r v l l gga fram b ttre f rslag. Jag r inte beredd i
detta l ge att st lla mig bakom f rslag f r att p olika s tt l gga ytterligare krokben f r f retag som har det sv rt – absolut inte

Den uppmaning som nansminister Magdalena Andersson riktade till
f retagare p en presskonferens om att h lla i och h lla ut m ste ocks
riktas mot riksdag och regering

Jag tycker absolut att det r en relevant linje. Man m ste g ra skillnad
p elektrikern eller r rmokaren som driver verksamhet i eget namn
och i egen rma och p AB Volvo. Man kan inte ha samma regelverk
f r dem och likst lla och j mst lla dem. Jag tycker absolut att det r
korrekt att tala om dem, fru talman

Nu r det verkligen l ge att h lla i och h lla ut med de ekonomiska
st den. Det kommer att beh vas stimulans inte bara fram till dess att
befolkningen r vaccinerad utan ocks d refter f r att drabbade f retag
ska kunna terh mta de skulder man dragit p sig och kunna b rja leverera varor och tj nster igen n r det r dags att ppna upp samh llet

Anf. 40 RICKARD NORDIN (C)

F r Centerpartiet har det varit viktigt att st tta f retagen under krisen.
Utan f retagen stannar Sverige, och just nu ser det nattsvart ut f r
m nga av v ra f retagare. Att vi har kunnat f rl nga och f rb ttra
krisst den har varit avg rande f r att ge en viss stabilitet i den jordb vning som m nga f retag genomg r s att de ocks klarar sig och
h ller sig p f tter genom krisen. D rf r r det naturligtvis ocks avg rande att st den betalas ut utan vidare dr jsm l

Fru talman! N r vi nu samlas p v rkanten f r att debattera budget g r
vi inte bara rent meteorologiskt mot ljusare tider. M nga m nniskor
har f tt en f rsta eller till och med en andra dos vaccin mot corona.
Och ven om vi f r rapporter om att det blir f rseningar i vaccinleveranser nns det ett ljus i tunneln. Vi ck h romdagen besked om att
man i sm l ndska Kalmar redan r inne i fas 3 av vaccineringen. Det
ger hopp, och det ger inspiration

Det r ocks viktigt med tg rder som s nker kostnaden, vilket ger
kade marginaler och likviditet. Dit h r s nkningen av arbetsgivaravgifter f r unga. Vi beh ver s klart g ra ytterligare tg rder, b de p
nationell niv och p lokal och regional niv . M nga av de fantastiska
tg rder som snabbutbildningar, enklare regler f r uteserveringar och
mycket annat som kommit p plats snabbt och bra under pandemin
m ste forts tta l ngre n till dess att vaccinationsm let r uppn tt

Coronapandemin har skapat mycket stor os kerhet f r m nga. Vad
Sverige beh ver allra mest just nu r d rf r stabilitet. Vi m ste s kra
lugn och ro och arbetsro i v rden. F retagen beh ver f ruts gbarhet.
Och unga f rtj nar att m ta en ljusnande framtid
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å

.


ö
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å

ö

å

å
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ö

å
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ä

å
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ö

ä
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ö

å

retagare, har v l n gorlunda koll p det, men det r komplext. Jag f rs ker f rst det sj lv, men jag r inte f retagare. Det r ett komplext
regelverk

Andra satsningar med tydligt landsbygdsfokus och omst llningsfokus
r att vi avs tter pengar f r dem som hamnat i kl m i verg ngen mellan solcellsst det och det gr na avdraget. Nu ska vi ocks hitta en juridisk pusselbit f r att betala ut pengarna p ett klokt s tt
Den miljard som vi ocks avs tter f r kollektivtra ken r avg rande
f r att uppr tth lla tra ken i hela landet. N r biljettint kterna viker r
det de linjer som r minst tra kerade och minst l nsamma som ryker
f rst, och det r de linjer p landsbygden som utnyttjas s llan. Att vi
nu avs tter rej la summor – 1 miljard till regionerna f r det h r ndam let – r en viktig och stark signal till regionerna att inte dra in
str ckningar och turer

Pandemin har satt fokus p v rden p ett s tt som inte gjorts p mycket l nge. Det r ett fantastiskt arbete som g rs runt om i landet och i
regionerna, som hittar l sningar och intensivt jobbar f r v ra patienter
och f r att rulla ut vaccinationerna
Att i det l get, som vissa partier vill, inleda en debatt om vem som ska
utf ra sjukv rd r inte det som v rdgivare och personal runt om i landet beh ver. Det som nu beh vs r struktur, arbetsro och trygghet
kopplat till resurser. Vi avs tter stora summor: 2 miljarder f r att hantera den uppskjutna v rden och merkostnader, 1,65 miljarder f r testning och smittsp rning och rej la resurser s att staten garanterat tar
kostnaden b de f r vaccin och f r att vaccinera

Det nns i v r ndringsbudgeten och den extra ndringsbudgeten
m nga viktiga satsningar att lyfta fram. Att mota l ngtidsarbetsl sheten genom er satsningar p matchningstj nster, vuxenutbildningar
och annat r en investering f r svensk ekonomi p sikt. Vi st rker
r ttskedjan betydligt genom satsningar p klagarmyndigheten, Domstolsverket, Tullverket och era andra

Det r m nga som har f tt sin operation uppskjuten eller l karbes ket
inst llt. Det kommer ta l ng tid att beta av k erna, men det arbetet
m ste b rja snarast. D rf r r det v lkommet med rej la tillskott

Det jag skulle vilja lyfta fram lite extra r satsningarna p civilsamh llet. F r de esta r hemarbete m jligtvis frustrerande f r att man inte
f r tr ffa kollegorna p jobbet. F r andra r hemarbetet en mardr m,
n r den som sl r be nner sig i samma hem som du hela dagarna, n r
det inte nns en stund p jobbet eller i skolan att y till

Vi beh ver samtidigt ocks blicka fram t. Det r inte bara coronakrisen som r akut. ven klimatkrisen r akut och m ste hanteras. Ska vi
klara den gr na omst llningen beh vs de gr na n ringarna. M nga har
klarat sig relativt bra under pandemin men har stora investeringsbehov.
M nga b nder st r inf r generationsskiften, och d kan det vara n dv ndigt med st d f r att investera och klara ett mer modernt jordbruk
d r marginalerna r sm

Vi avs tter nu resurser, f r m ns v ld mot kvinnor r horribelt och
m ste bek mpas. Vi avs tter pengar b de till det och till barn i utsatta
situationer, till v ldsutsatta och till m nniskor i s rskilt utsatta situationer. Samh llet beh ver g ra allt det kan f r att hj lpa dessa m nniskor. De h r satsningarna r d rf r ytterst v lkomna
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å

fi

å
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ä

ä
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å

å
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ö

å
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å

å
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ä

ö
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ä

fl

ä
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ö

ä
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ö

ä
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Efterdyningarna av pandemin kommer att p verka v r ekonomi l nge.
Det r d rf r v lkommet att veta att s nkningen av arbetsgivaravgiften
f r unga, som vi beslutade om redan i h stbudgeten, kommer att ligga
kvar l nge. Den toppar vi nu med ytterligare en s nkning ver sommaren f r att unga som ska f sitt f rsta jobb och som har drabbats skoningsl st av pandemin ocks ska kunna f framtidstro

Anf. 41 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Fru talman! Det var en intressant liten uppl xning, kanske man kan
s ga, av ledam terna i nansutskottet. Jag kanske kan ge en liten l xa
om demokratins spelregler: Om man har en minoritetsregering och ett
underlag som ocks r i minoritet kanske man ibland ska lyssna p
majoriteten. Jag ska dock inte st lla n gon fr ga om detta

Jag vill d rf r varna f r en uppluckring av det nanspolitiska ramverket, n got som r mycket farligt. Under de senaste ren har en olycklig
f rskjutning av praxis skett, s som n r Socialdemokraterna br t ut saker 2013. Vi har ocks Moderaternas och andras extra ndringsbudget
strax innan coronakrisen, n got som Finanspolitiska r det skarpt kritiserade

Det h r ret har, som Rickard Nordin var inne p , varit v ldigt tufft f r
v ldigt m nga f retag. N r pandemin slog till gick ekonomin rakt ned
i k llaren, och d drabbades i princip alla. M nga f retag har sedan
g tt v ldigt bra, men de mest drabbade n ringarna r ju servicen ringarna. Ju l ngre tiden g r, desto tuffare har de det naturligtvis, f r om
det var tufft redan i maj f rra ret har restriktioner och annat gjort det
nnu tuffare nu

Vi st r inf r stora utmaningar: en ldrande befolkning, investeringsbehov i infrastruktur och r ttsv sen och s klart n dv ndiga insatser f r
att terstarta ekonomin efter pandemin. Tar inte riksdagen ansvar f r
ordning och reda i ekonomin banar det v gen f r st ndigt kande utgifter och en skenande statsskuld. Den dyrk pta l xan l rde sig Sverige under 90-talskrisen. Att d redan 2021 gl mma dessa viktiga l rdomar hotar ocks den l ngsiktiga f rst rkningen av v lf rden som jag
vet att en bred majoritet i Sveriges riksdag vill se

Moderaterna har drivit p f r olika st d. Vi har ocks tagit fram st d.
Jag var v ldigt glad exempelvis n r riksdagen i juni f rra ret st llde
sig bakom Moderaternas och andra oppositionspartiers f rslag om att
hitta ett st d till dem som driver enskild rma. Det var v lkommet, f r
det r m nga i Sverige som g r det och helt enkelt r l nearbetande
f retagare. Vi har arbetat konstruktivt f r att pressa och trycka regeringen och samarbetspartierna framf r oss

Pandemin s tter mycket och m nga p prov. Det g ller oss politiker,
f retag, anst llda, v rdpersonal och inte minst dem som har drabbats
eller till och med avlidit av covid-19. Det r d rf r jag och Centerpartiet hellre investerar nu n reparerar sedan. Genom trygghet och kloka
satsningar kan vi hj lpa, b de nu och i framtiden, f r det r stabilitet,
framtidstro och livskraftiga f retag tillsammans med hj ltarna i v rden
som f r Sverige p f tter igen

S kom h sten. Det var n gonting som h nde d , fru talman. Jag tror
att det kanske beror p att man inte r knade med den andra v gen eller
att man inte s g den komma. Det fanns ingenting i budgeten om den.
Men den kom och med den er restriktioner, vilket har lett till att det
har blivit nnu tuffare f r m nga f retag
D r det viktigt att vi anpassar de st d vi har tagit fram s att de verkligen tr ffar dem som verkligen beh ver dem. Det visar sig nu att det

ö
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ö

ö
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ä

ä

ä

ö
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ä

ä
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ö

ä
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ö

ö
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ö

å
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ä

ö

å
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å

å
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å

ä
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Jag vill avsluta med att understryka behovet av stabilitet och trygghet i
budgetarbetet. Sverige har en tradition, efter budgetsaneringen p 90talet, med sunda och stabila stats nanser. Tack vare det har vi nu kunnat st tta branscher, d mpa arbetsl sheten och r dda f retag

Det r bra att det r era partier i Sveriges riksdag som pushar p f r
st d till f retagarna och som v rnar f retagarna. De r grunden f r att
er m nniskor ska anst llas och f r att f in pengar till v lf rden. D
r det bra att vi ocks r med och st ttar i sv ra tider
Vi i Centerpartiet har pushat p f r ett ertal olika typer av st d. Jag
vet att vi i bred enighet i nansutskottet har kommit verens om era
av de saker som Elisabeth Svantesson n mner
Det f rslag som nu ligger p bordet kommer vi att titta p och analysera. Det nns problem med statsst det. EU-kommissionen s tter stopp
f r olika delar, och s vidare. F r v r del i Centerpartiet r slutsatsen
att det vi kan g ra f r f retagen r ocks det vi kommer att g ra f r
f retagen. Sj lvklart kr vs en majoritet f r att f g ra de sakerna, och
det kr vs ocks enighet tillsammans med vriga partier. Men man kan

Fru talman! Jag tackar f r svaret. Jag tror att m nga som r h rt drabbade och mycket desperata f rv ntar sig att Centerpartiet g r lite mer
n att pusha p eller sl p en tom kastrull. Ni sitter ju vid f rhandlingsbordet, och ni kan p verka resultatet. Alternativt kan ni tillsammans med oss i nansutskottet bilda majoritet och s tta tryck p det
s ttet. Jag r vertygad om att mer beh ver g ras f r dem som r h rdast drabbade under den sista tiden i pandemin. Vi f r inte ge upp p
de jobben nu. N r vi har st ttat dem nda fram till nu f r vi inte ge
upp
F r ett halv r eller ett r sedan utlovas ett st d. Sedan dr jer det m nader innan man kan s ka st det, och det dr jer ytterligare m nader
innan man kan f det. D nns det ett ansvar att se till att st det fungerar, och d nns de nitivt ett ansvar f r att justera och se till att st det
tr ffar r tt s att s m nga jobb som m jligt kan r ddas
Jag r naturligtvis glad ver att Centerpartiet vill titta ver st det. Jag
skulle vara nnu gladare om Centerpartiet sa: Javisst! Det r ett bra
f rslag
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ä

ö
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å

ö
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ö

å
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ä

ö
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ö

fl

Fru talman! Den konstruktiva dialog vi har haft i nansutskottet, Elisabeth Svantesson, dels under Emil K llstr m, som har varit f r ldraledig under det senaste halv ret, dels under min tid, som avslutas i
dag, r v lkommen

ö

ä

vara trygg med att Centerpartiet r en garant f r att st tta f retagare
som har det sv rt och som kommer att ha det sv rt ver l ng tid framver. D r cker det inte att bara t nka krisst d, utan det g ller att t nka
p sakerna som sker ver l ng tid fram ver. Det r exempelvis d rf r
vi har s nkt kostnaderna f r att anst lla m nniskor s att f retagarna
f r lite mer marginaler och lite mer likviditet i sina f retag

Anf. 43 ELISABETH SVANTESSON (M)
42 RICKARD NORDIN (C) replik

å

ö

Vi har nu lagt fram ett f rslag p riksdagens bord som skulle kunna
underl tta detta. D rf r vill jag fr ga Rickard Nordin om Centerpartiet
kan t nka sig att st tta Moderaternas f rslag s att det blir mer tr ffs kra st d f r dem som har det allra tuffast.Anf.

ö

ä

till exempel i restaurangn ring och andra n ringar r v ldigt sv rt att
kombinera omst llningsst d och permitteringsst d

Anf. 44 RICKARD NORDIN (C) replik
Fru talman! Elisabeth Svantesson och Moderaterna kan vara trygga
med att Centerpartiet p verkar i f rhandlingarna. Det r tack vare Centerpartiet som det nns s kraftfulla och l ngsiktiga f retagsst d som
nu faktiskt nns
Fram tills halv rsskiftet r st det f rl ngt med oms ttningsst d, omst llningsst d och korttidspermitteringar. I tv r fram t vet vi att det
kommer att vara s nkta arbetsgivaravgifter f r unga, och i sommar
kommer ytterligare s nkningar ut ver dem. Vi vet att det kommer att
bli utbildningsplatser och annat till f retag, som skriker efter kompetens
Centerpartiet r en garant f r jobb och f retagande i de f rhandlingarna och inom januarisamarbetet. Det kan Elisabeth Svantesson vara
trygg med

Anf. 45 TONY HADDOU (V) replik
Fru talman! Jag tackar Rickard Nordin f r anf randet
Vilka arbetsmarknads tg rder som vidtas n r man kliver in i en massarbetsl shet spelar stor roll. Det st mmer att st den har varit otroligt
viktiga
Centern har utm rkt sig f r olika typer av jobb, subventionerade jobb
och s vidare. Under Rickard Nordins anf rande t nkte jag p att Centern har varit aggskeppet f r rutreformen, som utv rderades av Riksrevisionen senast f rra ret. N stan allting slog fel i reformen. Den

skulle vara sj lv nansierad, men den har en offentlig nansiell kostnad
p 5–6 miljarder – och den skulle l sa livspusslet. Men s kom det
fram att runt 70 procent av dem som k per dessa tj nster inte ens har
barn hemma. Den skulle ka f retagande och syssels ttning
Det h r blev en dyr arbetsmarknads tg rd. Varje tj nst kostar 1,5–2,3
miljoner, och det motsvarar tre till fyra jobb inom v lf rden – d r jobben verkligen beh vs. r det effektivt med s dana arbetsmarknads tg rder? Om man ska f in m nniskor som be nner sig l ngt ifr n arbetsmarknaden har det visat sig att ven icke-subventionerade branscher, till exempel inom v lf rden, hemtj nsten, sjukhus, skolor och
v rdcentraler, har lyckats b ttre n subventionerade branscher
Tycker Rickard Nordin att det r ett effektivt s tt att arbeta p

Anf. 46 RICKARD NORDIN (C) replik
Herr talman! Jag har j tteg rna en diskussion om rutavdraget, ven om
det inte alls h r till denna budget. Jag har sv rt att tro att det blir er
arbeten genom att h ja kostnaderna. Vi vet att det r relativt h ga l nekostnader och h ga l neskatter i Sverige i dag. Om vi s nker kostnaderna kommer ocks er att efterfr ga tj nsterna. Vi vet att det r
bra med mer tj nstekonsumtion snarare n prylkonsumtion. Det ser till
att arbetena stannar i Sverige. Det ser vidare till att vi minskar utsl ppen j mf rt med annan konsumtion, vilket jag vet att V nsterpartiet
brukar lyfta fram. Och det g r att er m nniskor f r lite mer tid. Det r
f rm tet av Tony Haddou att s ga att bara f r att man inte har barn s
har man inte sv rt att f ihop sitt livspussel. Det nns m nga d r ute
som har det tufft att f ihop sin arbetssituation med till exempel l ng
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ö

ä
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ä

ö
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ö

å
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ä

ä
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ö

ö
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ö

ö
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å

ä
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pendling eller annat. Det handlar inte om huruvida man har barn eller
inte
F r m nga r rutreformen en frihetsreform. Man har f tt mer tid ver
till annat. Man har till exempel kunnat ta mer arbete, och p s s tt
kommer det in mer pengar till statskassan n vad det hade gjort annars
Rut- och rotreformen r s tt f r m nniskor att kunna k pa tj nster som
man annars inte hade haft r d med. Vi vet att det inte r bara h ginkomsttagare som nyttjar dessa tj nster, utan det r t mligen m nga,
inte minst pension rer, som har nytta av tj nsterna, d r de kan f saker
gjorda som annars inte hade blivit utf rda. Det r bra. Fr gar man
m nniskor r de verlag mycket n jda med reformen, m jligtvis undantaget Tony Haddou och V nsterpartiet

Anf. 48 RICKARD NORDIN (C) replik
Fru talman! Det g r att h lla tv tankar i huvudet samtidigt. Det r inte
s att vi genom att h ja skatterna alltid f r in mer skatteint kter. I st llet kan det vara s , precis som har skett i Sverige, att vi s nker skattekvoten och f r in mer skatteint kter. Det r inte s att vi kan ta pengar fr n en rutreform och l gga dem p v lf rden eftersom det inte
sj lvklart r samma pengar
Reformen har gjort svarta jobb vita. Det r viktigt f r dem som r anst llda i branschen. V nsterpartiet brukar v rna trygghet f r arbetstagare. Trots det vill man rulla tillbaka reformen och uts tta dessa m nniskor f r svartarbete, minskade pensioner och annat i st llet. Det r
inte vad jag brukar h ra fr n V nsterpartiet

Anf. 47 TONY HADDOU (V) replik

Anf. 49 JAKOB FORSSMED (KD) replik:

Fru talman! Jag tackar f r svaret. Jag ck inget svar p fr gan om att
det r en dyr arbetsmarknads tg rd. Det r dyrt n r tj nsterna kostar s
mycket som tre till fyra jobb inom v lf rden, d r jobben verkligen beh vs. Vi beh ver bygga ut v lf rden ordentligt ver hela landet

Fru talman! Tack, Rickard Nordin, f r anf randet! N jdheten i Rickard Nordins anf rande var p taglig. Jag noterade ocks ordet stabilitet, som terkom m nga g nger. Centerpartiet r en garant f r stabilitet. Den har skiftat lite, Centerpartiets beskrivning av sig sj lvt under
januarisamarbetet. I b rjan hette det att man var en liberal opposition.
N r det inte riktigt bar trov rdighetens pr gel l ngre eftersom man
ingick i januarisamarbetet kallade man sig motor, och nu n r inte heller det r riktigt trov rdigt r det stabilitet som g ller

Vi kan inte g tillbaka till hur det var innan corona, utan vi beh ver
l gga stor energi och stora offentliga investeringar som r s krade p
l ngt sikt p v lf rden. D r det verkligen sl seri n r vi l gger pengarna p exempelvis den h r reformen. Problemet r inte s som Rickard Nordin s ger, utan i statistiken ser vi att det framf r allt r m nniskor som hade kunnat betala fullt pris och som bor i storstadsomr dena som nyttjar tj nsterna. Det visar all statistik

Jag h ller med Rickard Nordin om att det gjordes en del bra i krisens
inledning f r att r dda jobb och f retag. Men den stabilitet som Rickard Nordin talar om har tminstone sedan h sten varit mer av stabil
of ruts gbarhet – f r f retagen, som inte har f tt utbetalningar och inte

.
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ä

å
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ä

ä
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ä

.


:


ä
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å

ä
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å

ä

ä
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ä

ä

ä
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ens har vetat var deras ans kningar befunnit sig n gonstans n r myndigheterna hanterat dem, och kring regeringens mycket stora ryckighet
i fr ga om de h r st den. Olika f retagsformer har gl mts bort. Man
har f tt korta besked, n gon m nad i taget. Det har varit allt annat n
stabilitet som k nnetecknat detta

digheter, f r det r ytterst regeringen och – tyv rr, kanske – inte vi h r
i riksdagen som styr myndigheterna och ser till att de l mnar besked
och har tillr ckliga m jligheter att utf ra saker
N r det har varit s dant som haft med till exempel budget att g ra har
Centerpartiet sett till att det kommer ytterligare resurser till Tillv xtverket s att man kan anst lla er. Men styrningen, den ansvarar regeringen f r

Rickard Nordin sa ocks i sitt anf rande att vissa partier nu vill diskutera hur vi ska organisera v rden. Han menade Kristdemokraterna, f r
det r vi som vill g ra detta. Han sa att det inte r r tt tid, utan nu beh ver vi stabilitet i v rden

Jag skulle vilja st lla en motfr ga till Jakob Forssmed. Blir allting b ttre av att f rstatligas

Det r klart att vi inte ska ndra organisationen just i detta nu. Men har
inte Rickard Nordin noterat f rdubblade v rdk er redan f re pandemin
och att den oj mlika v rden i Sverige har accelererat s att det spelar
l ngt st rre roll i dag n f r tio r sedan var n gonstans man bor? r
det den stabiliteten vi ska bibeh lla
Vi m ste g ra n got t de h r problemen. Det Rickard Nordin beskriver r ju inte stabilitet. Det r stagnation. Det r n got annat

Anf. 50 RICKARD NORDIN (C) replik
Fru talman! Tack, Jakob Forssmed, f r att du l ser Centerpartiets
kommunikation! Det tycker jag r fantastiskt trevligt
Om han gjort det noga – eller man beh ver faktiskt inte g ra det s rskilt noga, utan det r cker att ha gjort det under det senaste halv ret –
vet Jakob Forssmed att jag har varit den f rsta att kritisera exempelvis
Tillv xtverket f r de sena utbetalningar och d liga besked som varit.
Jag har ocks kritiserat regeringen f r bristande styrning av sina myn-

Kommer verkligen v rden att bli b ttre om man f rstatligar den? Tycker Jakob Forssmed att alla statliga myndigheter sk ter sina uppdrag
v l i dag? Han har sj lv n mnt ett par myndigheter som uppenbarligen
inte riktigt klarar av sitt uppdrag. Vi kan forts tta: Tycker Jakob Forssmed att Arbetsf rmedlingen sk ter det hela v l? Tillv xtverket kritiserade han just. Migrationsverket – vi kan g ra listan ganska l ng
Som jag upplever det r det v ldigt f som tycker att de esta statliga
myndigheter g r ett fantastiskt jobb, ett s bra jobb att man skulle vilja
l gga sitt liv i deras h nder
Det r d rf r det r viktigt att beh lla n gorlunda regionala sjukv rdsinsatser s att man dels kan utv rdera och j mf ra och dels har n rhet
och det inte r ett Excelark p Rosenbad som best mmer var sjukhusen
och v rden ska nnas
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å

ä
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å

ä
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ä

å
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ö

ä
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ä

ä
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ä

å
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ä

ö
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ä

å
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å

å

ö

ä
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å

ä
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Jakob Forssmed fr gar ocks vad resultatet blir av samarbetet. Ja, vad
blir resultatet av Jakob Forssmeds potentiella samarbete? Det hade min
motfr ga varit om Jakob Forssmed f tt en replik till. Det vet vi ju inte.
Blir det Oscar Sj stedts 14 miljarder i skatteh jningar f r restauranger? Vad r det egentligen som kommer p andra sidan

Fru talman! Allt som r bra r Rickard Nordins f rtj nst, och allt som
r d ligt r Magdalena Anderssons f rtj nst i hur saker och ting utvecklar sig
Det r inte riktigt s ansvarsbiten funkar, tycker jag. Det r ju ni som
h ller i det h r. Det r Rickard Nordin som h ller det h r samarbetet
under armarna, som h ller regeringen under armarna. D f r ni ocks
ta ansvar f r vad det blir f r resultat av det samarbetet
Vad g ller v rden kan man v l konstatera att vi har gjort ett grundligt
arbete. Vi har tittat p hur andra l nder har gjort f r att komma till r tta
med just den h r typen av problem med stor oj mlikhet och l g tillg nglighet i v rden. Det r bara att titta p Norge och Danmark, som
har genomf rt den h r typen av reformer – med stor framg ng, vill jag
s ga
Vi kan inte ha en ordning d r 21 olika frist ende regioner ska klara
v rdens samtliga f rm gor helt p egen hand och g ra sina investeringar helt p egen hand, oberoende av andra regioner. Det kommer
inte att fungera. Rickard Nordin kommer f rr eller senare att inse detta, men det blir f rmodligen senare n f rr

Anf. 52 RICKARD NORDIN (C) replik
Fru talman! Jag har mycket sv rt att se att det kommer att bli b ttre av
att man centraliserar. Fr ga exem pelvis BB i Sollefte ! Vi kommer att
f se m nga BB och andra v rdinr ttningar runt om i landet som l ggs
ned i en centralisering f r att de inte r l nsamma

Det r l tt att kritisera. Det r betydligt sv rare att ta ansvar. Men Centerpartiet har tagit ansvar i en sv r situation, b de mandatm ssigt och
ekonomiskt, och levererat. Vi har levererat st d till f retagen. Vi har
levererat framtidstro. Vi levererar p punkt efter punkt enligt januariavtalet, som inneb r liberal politik

Anf. 53 TONY HADDOU (V)
Fru talman! Det r alltid inspirerande att komma efter Centerpartiet
h r, f r vid det h r laget vet vi ju precis vad som inte fungerat: den nyliberala politik som urholkat v lf rden inte minst genom stora skattes nkningar, privatiseringar, timanst llningar och otrygga jobb som
ocks f rs mrat v ra f ruts ttningar att m ta en kris. Men ingenting
har de nyliberala l rt sig
Vad vi beh ver nu r handling – hoppfulla handlingar som pekar mot
att all nedsk rningspolitik ska vara ver, ven i framtiden, och att stora
skattes nkningar st lls t sidan s att vi kan s kra v lf rdens l ngsiktiga nansiering och satsa p barnens f rskola och skola och p att rusta
upp sjukv rden ver hela landet
Det h r har denna regering inte gjort. H r saknar vi ocks permanenta
investeringar p l ng sikt
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ä

å

ö

ä
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ä

ä
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ä

.


å
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ö

ä
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å

ä
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å

å
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ä

ö
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ä

å
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å

ä

Anf. 51 JAKOB FORSSMED (KD) replik

visstidsanst llningar och bristande medicinsk kompetens i ldreomsorgen

Klassamh llet lever och p verkar oss och det liv vi till ts leva, v r h lsa, v ra uppv xtvillkor, v ra skolresultat, hur l nge vi lever, ja, till och
med coronakrisens utfall

Dessutom m ste nyliberala samh llsexperiment med st ndiga privatiseringar och utf rs ljningar inom v lf rden f ett slut. Det r dags att
vi utg r fr n behov, inte l nsamhet f r aktie garna

Klassamh llet syns tydligt i pandemin. Det r en koncentration av
smitta i arbetarklassens bostadsomr den och mellan alla arbetare som
varje dag b r upp samh llet, alla jagade timvikarier i ldreomsorgen

V lf rdsyrkena ska vara eftertraktade och ha bra l ner, in ytande och
goda arbetsvillkor. Det r ju detta vi ska satsa p , och det ska betalas
av dem som gynnats av de senaste decenniernas skattes nkarpolitik –
inte minst av dem som sitter p stora f rm genheter och kapital. Exempelvis skulle en progressiv kapitalskatt d r vi beskattar dem som
sitter p mycket pengar kunna motsvara stora l nef rh jningar och er
kollegor till sjuksk terskor, undersk terskor, barnmorskor och v rdbitr den. Men i st llet s nkte regeringen skatten med exakt 30 miljarder under pandemin; det r helt obegripligt

I slutet av 80-talet bes kte en hemtj nstpersonal i snitt fyra ldre per
dag. I dag ligger snittet p tolv, varav h lften av bes ken r p 15 minuter. Det r ju inte h llbart ver huvud taget

Det handlar om nio av tio arbetaryrken som har arbetet p sin arbetsplats under pandemin f r att de bara kan utf ra arbetet p plats. Dessa
arbetare st r i frontlinjen och riskerar sina liv. Det r de som b r upp
samh llet – och det r m nga g nger just de som m ter nedsk rningar,
sn l bemanning p arbetsplatsen, eftersatt arbetsmilj och otrygga anst llningar
Det r framf r allt kvinnliga arbetare som har betalat ett h gt pris under pandemin, b de ekonomiskt och arbetsmilj m ssigt. Inte ens deras
villkor, deras verksamheter eller deras v lf rd kan den h r regeringen
s kra p l ng sikt
Vi kan tydligt se hur decennier av skattes nkningar har lett till strukturella brister i v lf rden. De blottlades tydligt i pandemin. Coronakommissionens rapport om ldreomsorgen tar upp v lk nda strukturella problem som vi vetat om l nge: underbemanning

Faktum r att om vi i Sverige hade haft samma skattekvot som vid
millennieskiftet hade vi haft 300 miljarder mer att r ra oss med. Detta
r skillnaden mellan en fungerande v lf rd och en krisande v lf rd.
D rf r m ste ocks de rika vara med och nansiera n dv ndiga satsningar p v lf rden och p att rusta upp samh llet. Sjukv rden m ste
rustas upp, bost der m ste byggas och r ls m ste l ggas. Det beh vs
kraftfulla offentliga investeringar. H r r skattesystemet avg rande f r
att kunna s tta stopp f r oj mlikheten och b rja omf rdela till v rt
gemensamma
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å

ä
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å

ö
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å

å
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ö

å
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ö

ä
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Jag fr gade nansministern om klassamh llet f rut. Det r m nga h r
som inte vill prata om det, som om det inte existerar. Men jag kan lova
er att det lever och frodas, och det r r tt och brutalt. V ra liv har blivit alltmer av en lottodragning d r vissa f ds med tur och andra inte.
S ser v rt samh lle ut. M nniskor vr ks under en pandemi, f r guds
skull

Fru talman! Det talas ofta om att allt m ste bli som f rr efter corona,
men s kan det inte bli – det vore ett fruktansv rt svek. Visst nns det
saker som kan bli som f rr. Vi kan tr ffa n ra och k ra, kramas och
vara med dem som betyder mycket f r oss. Men vi beh ver bygga
nytt. Vi beh ver bygga ett samh lle som h ller ihop och som tar ansvar, inte bara f r denna generation utan ocks f r kommande generationer. Vi ska inte svika dem och ta deras livsutrymme
Vi m ste f en ekonomisk politik som g r att m nniskor kan k nna
framtidstro och hopp, d r klimatinvesteringar till ts ta st rre plats och
d r vi best mmer oss f r att bygga ett j mlikt och v lfungerande samh lle. Vi beh ver omf rdela kapital och f rm genheter, f r ett f v lde
h r inte hemma i ett modernt och j mlikt samh llsbygge
Arbetsl sheten ska pressas ned. L ngtidsarbetsl sheten r f r dande
h g. M nniskor ska f m jlighet till arbete och utbildning. De ska
k nna sig delaktiga i samh llsbygget
M nga av dem som blivit arbetsl sa med anledning av pandemin hade
l ga l ner, timanst llningar och otrygga jobb. De beh ver komma till-

baka, och de beh ver kad anst llningstrygghet. Det r det minsta vi
kan ge dem
Vi ska l gga krut p en gr n industri; det fossila r historia. Gemensamt ska stat och n ringsliv satsa p omst llningen. Stora investeringar
ska g ras f r att skapa arbetstillf llen ver hela landet. Tillg ng till
samh llsservice beh vs. Fiber ska inte vara en lyx i delar av landet,
utan det ska vara en del av den ordinarie infrastrukturen
Vi ska bygga gr nt. Vi ska bygga stora, energieffektiva bost der som
vanligt folk har r d med. Tr ngboddheten och den akuta bostadsbristen
r bland det mest omoderna vi har. Detta h r historien till. Vi har byggt
bort det f rr, och vi kan g ra det igen
Vi ska g ra stora investeringar och ta oss fram med gemensamma klimatsmarta l sningar. Gods ska g p j rnv g och via sj farten. Genom
att l gga ny r ls g r vi det l ttare att resa i Sverige samtidigt som vi
skapar stora m ngder jobb och st ller om f r klimatet. I en tid av b de
massarbetsl shet och klimatkris borde massiva j rnv gsbyggen vara
en sj lvklarhet
Avslutningsvis, fru talman, m ste jag ocks lyfta upp en av de mest
centrala delarna av den svenska modellen, n mligen v ra f rs kringssystem. De r i dag ov rdiga. Sjuka st ngs ute fr n f rs kringssystemen. Kroniskt sjuka tvingas leva i fattigdom och forts tter att bli fattiggjorda
L t oss bygga f rs kringssystem som h ller ihop n r livet krisar och
som h ller vid sjukdom och arbets l shet, och l t oss till det l gga ett
pensionssystem som r v rdigt efter ett l ngt arbetsliv. Genomsnittspensionen f r kvinnor r i dag 11 800 f re skatt; det r l ngt ifr n
tillr ckligt. L t oss ndra p det

å

ä
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å

ä
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ä

ä
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ä

å
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ä

å
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ä

!


å
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ö

ö
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I Sverige kar oj mlikheten snabbast i v stv rlden. N r det g ller f rm genheterna r Sverige i dag mer oj mlikt n n got annat land i V steuropa – Sverige r i niv med USA, Brasilien och Sydafrika. P
mindre n 20 r har den rikaste hundradelens andel av v r samlade
f rm genhet kat fr n 18 till 42 procent. Det r deras v lm ende som
har prioriterats och deras skatter som har s nkts samtidigt som andelen
fattiga barn har kat kraftigt. Vissa familjer har inte ens pengar till mat
p bordet eller pengar till hyran. De har inte r d med vinterjacka eller
fodrade st vlar till sina barn, medan andra aldrig ens smakat p vad
pengabrist betyder. De rika verkar leva i sina egna bubblor, l ngt utanf r samh llsgemenskapen

Anf. 54 JAKOB FORSSMED (KD)
Fru talman! N r jag cyklade in till riksdagen i morse k ndes det som
att det var lite v r i luften men att vintern nd inte riktigt ville sl ppa
sitt grepp. Lite av detta g ller ocks den ekonomiska situation som vi
be nner oss i, och ven situationen p andra omr den. Vi k nner hopp
om n gonting annat. Vi r inne i vaccinets adventstid, om man s vill,
samtidigt som vi fortfarande har kvar kylan av pandemin. Detta g ller
s rskilt vissa branscher och vissa personer och dem som k mpar mot
covid-19 i sjukv rden under den h ga smittspridning som vi har f r
tillf llet
I dag debatterar vi den v rproposition som regeringen har l mnat p
riksdagens bord. H r g rs en del bra f r att f rst rka en del kris tg rder och f r att t cka upp en del h l som regeringen sj lv har skapat.
Jag t nker s rskilt p de klagare som inte ck en krona i tillskott i
regeringens budget i h stas men som nu f r lite p plussning
Det nns en del bra ansatser vad g ller att f rst rka utbildningar och
kombinationsutbildningar, d r man kombinerar s och yrkesutbildning. Det tycker jag r en bra sak
Samtidigt r bristen p l ngsiktighet i regeringens politik sl ende, och
detta ndras inte i dag. Vi ser att de stora reformerna f r att l sa samh llsproblemen lyser v ldigt tydligt med sin fr nvaro. Ocks n r det

g ller krishanteringen har regeringens formkurva dalat. Det har blivit
mer ryckigt, mer senf rdigt och mer otillr ckligt
Jag undrar hur det hade sett ut om inte vi fr n riksdagens sida hela tiden arbetat f r att f rs ka f rb ttra, t cka upp och tidigarel gga, f r att
f rb ttra permitteringsst det och f r att driva p och tvinga igenom ett
omst llningsst d och senare ocks ett oms ttningsst d till enskilda
rmor, kommanditbolag och handelsblag. Vi har pressat p f r f rl ngningar n r regeringen inte har velat l mna besked om dessa st d
I dag nns ocks ytterligare st d till civilsamh llet. Det tycker jag r
bra. Ett levande och varmt civilsamh lle r n gonting som vi verkligen
kommer att beh va efter denna kris. Men ocks d r har regeringen
brustit under pandemin, och det beh ver g ras l ngt mer
Det nns kvarvarande problem, inte minst f r de branscher som fortfarande har stora bekymmer. F r dem fungerar dessa st d inte tillr ckligt
bra, framf r allt inte permitteringsst det. Det r sv rt att h lla sin
verksamhet ppen och samtidigt f en h gre timkostnad f r den personal man har. H r m ste regeringen g ra mer
Det r ocks s att permitteringssystemet inte fungerar tillr ckligt bra
f r dem som r anst llda. F r dem som r tillsvidareanst llda har det
fungerat v l, men f r dem som har tillf lliga anst llningar – f r dem
som r visstidsanst llda eller provanst llda – har det snarast fungerat
tv rtom. F r dem har det kat utsattheten p arbetsmarknaden n r kraven i regelverken har varit s dana att f retagen ska minska sina arbetskraftskostnader, exempli erat just med att s ga upp tillf lligt anst lld personal
Detta har regeringen vetat l nge; det r regeringen sj lv som har inf rt
regeln. Konjunkturinstitutet pekade ut detta redan i mars f rra ret. Jag
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å

å
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ä

ä
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ä

ä
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ö

fi

ö
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å

ä
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å

å
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ö

ö
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ä

fi

ä
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L t oss bygga ett samh lle f r oss m nniskor med insikten om att vi
alla beh ver varandra. D kan vi ocks satsa p ett samh lle som h ller
ihop – ett hoppfullt samh lle med framtidsdr mmar som kan bli verklighet, d r vi hj lps t och tar ansvar f r varandra

Vi beh ver ocks b ttre tg rda den l gintensiva krisen till f ljd av
den stora bristen p anpassade boenden f r ldre, som vi har sett under
en l ngre tid och som Finansdepartementet sj lvt har pekat ut som en
stor utmaning. Det beh vs s rskilda boenden och inte minst boendeformer d r man kan bryta ensamhet och isolering och komma i tnjutande av en st rre trygghet, vilket ett trygghetsboende faktiskt skulle
kunna inneb ra. H r m ste regeringen g ra mycket mer

Regeringen g r alldeles f r lite f r att komma till r tta med detta. I ett
s dant h r l ge beh vs en mycket stor krisinsikt och mycket mer kraftfulla reformer som fungerar n vad som hittills har presenterats
Det h r tycker jag g ller p omr de efter omr de n r det g ller de stora
strukturella problem som Sverige brottas med. Det g ller p v rdens
omr de, d r vi hade f rdubblade v rdk er f re pandemin. L gg till
detta den uppskjutna v rd som inte har kunnat komma till st nd under
den tid som sjukv rdspersonalen har k mpat f r att h lla covidpandemin st ngen. Vi m ste nu aktivt ta fram reformer f r att klara detta n r
pandemin tonar bort. I takt med att vaccinet kommer m ste vi klara att
erbjuda v rd till alla dem som nu v ntar i v rdk erna, som v ntar i
sm rta, som v ntar p n gonting som kan f r ndra deras liv och tillvaro. F retag v ntar ocks p att nyckelarbetare ska komma tillbaka till
jobbet och inte st i v rdk erna
Vi har ocks en kad oj mlikhet i v rden. Det r uppenbart att olika
v rdhuvudm n, 21 olika regioner, inte klarar v rdens samtliga uppgifter p ett likv rdigt och bra s tt. D r m ste vi g ra stora f r ndringar

Jag t nker ocks p trygghetsfr gorna. Vi har ver tid sett en kraftigt
kande brottsutveckling med skjutningar och d dligt v ld. Samtidigt
minskar poliserna i antal per hundra tusen inv nare. Brottsligheten kar, men vi f r f rre poliser i relation till befolkningen som ska klara
detta. Regeringen g r alldeles f r lite f r att ka polisyrkets attraktivitet och f r att f upp niv erna n r det g ller Polismyndigheten och
vriga r ttsv rdande myndigheter
Fru talman! Det h r regeringssamarbetet fungerar inte p ett bra s tt.
Det ger inte en gemensam riktning f r politiken. Man vill inte varandras reformer v l. Vi har g ng p g ng sett hur de reformer som Liberalerna och Centerpartiet f r igenom f rhalas av Finansdepartementet. Vi
f r beskedet h r i riksdagens kammare att det r om jligt att inf ra
s nkt arbetsgivaravgift med retroaktivitet, men ett antal m nader senare, l ngt in i krisen, g r man det i alla fall
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å

å

ä
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ö

ö
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å

ö
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ö

ö
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å

ö
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ö

ä
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ö

å
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ö

ä
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å

å
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Coronakommissionen har mycket tydligt pekat ut strukturella problem
i ldreomsorgen som m ste l sas. Vi har i nansutskottet tagit ett initiativ till ett arbete f r att f ned timanst llningarna, som har varit ett
stort problem, ka personalkontinuiteten f r att h ja kvaliteten och se
till att vi f r en b ttre medicinsk kompetens, n got som har varit en s
stor brist under pandemin

Vi ser nu en kraftigt v xande l ngtidsarbetsl shet i Sverige. Vi ser att
den arbetsl shetsrisk som kar med tiden man har varit arbetsl s nu
v xlas ver i h jd l ngtidsarbetsl shet. Detta riskerar att f mycket allvarliga effekter f r Sverige. Det riskerar att bli en h g arbetsl shet
som verkligen biter sig fast, med stora sociala och ekonomiska konsekvenser som f ljd. Vi vet ocks att kad oh lsa f ljer i arbetsl shetens
sp r

å

ö

sj lv har g ng p g ng terkommit till detta, men jag har talat f r d va
ron

har f tt en allm n smittspridning som r alldeles f r h g. Det r klart
att hanteringen av vaccinet inom EU kunde sk tts p ett v sentligt
mycket b ttre s tt

Fru talman! Jag tror att vi st r inf r en stor utmaning n r det g ller
oh lsa i bred mening. Vi f r allt er signaler fr n b de myndigheter
och de civilsamh llesorganisationer som har sina k nselspr t ute om
hur pandemin har p verkat p djupet. Den har p verkat barn och unga
som lever i dysfunktionella familjer. Den har p verkat de ldre som
har sj lvisolerat sig och levt i en ofrivillig ensamhet under mycket l ng
tid. Den har p verkat den psykiska och fysiska h lsan. Vi ser hur allt
f rre unga har kvar sin naturliga kontakt med f reningslivet och ocks
f r mindre r relse i sin tillvaro, vilket vi vet leder till stor oh lsa, ocks
p sikt
Jag tror att det h r r n gonting f r oss alla att fundera p : Hur tar vi
fram de allra b sta reformerna f r att mota detta? Hur ser vi till att
st tta civilsamh llet p allra b sta s tt f r en god h lsa fram ver

Anf. 55 MATS PERSSON (L)
Fru talman! Fru talman, rade ledam ter! Det har nu g tt ungef r ett r
sedan coronakrisen svepte in ver Sverige. Det nns en hel del som
kunde och borde ha gjorts b ttre. Det r klart att hanteringen av smittspridningen p v ra ldreboenden har mycket i vrigt att nska. Det r
klart att avsaknaden av tidigare smittsp rning har gjort att vi i Sverige

Samtidigt r det mycket som har fungerat v ldigt bra. M nniskor som
arbetar i v lf rdens k rna – l kare, sjuksk terskor och andra – har
gjort enormt stora insatser f r att se till att v rden fungerar. I skolans
v rld har l rarna gjort fantastiska insatser, trots att undervisningen inte
sker i klassrummet utan i regel framf r en sk rm, s rskilt f r den som
jobbar p gymnasiet. Och jag r v ldigt imponerad av m nga svenska
f retagares fantastiska f rm ga till omst llning som de har visat upp i
en v ldigt sv r tid
Jag m ste erk nna att jag de senaste ren har k nt en enorm frustration
ver att det politiska Sverige handlat v ldigt mycket om politiskt k bbel i st llet f r att man tar itu med de samh llsproblem vi har. Det har
handlat f r mycket om politiskt spel och f r lite om att l sa de problem som m nniskor har i sin vardag
Jag m ste s ga att svensk politik under krisen nd har kunnat sl ppa
det politiska spelet och fokuserat p att l sa de problem som har dykt
upp h r och nu. Jag vill rikta ett tack till alla partier i Sveriges riksdag
f r de insatser som alla partier har medverkat till, inte minst inom ramen f r nansutskottets arbete. Vi har d r utformat en del av de
f rslag som vi fr n Liberalerna har arbetat fram tillsammans med regeringen och tillsammans gjort f rslagen b ttre, s ven svensk po- litik
har levererat och, tycker jag, samarbetat p ett v ldigt f rtj nstfullt
s tt
Fru talman! Vi liberaler tar ansvar under krisen. Vi har gjort det som
kr vs f r att bek mpa arbetsl sheten. Vi har st ttat Sveriges f retagare, dels f r att det har ett egetv rde i sig att st tta m nniskor som nu
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ä

ä

å

ä
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ö

ä
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ä

å
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ä

å
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å

ä
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å

ä

ä

.


.


ä

ä
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ä

å
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ö

.


å
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ö

N r man f r igenom ett jobbskatteavdrag, som skulle kunna bidra till
att det l nar sig b ttre att arbeta och att konsumtionsutrymmet kar,
inf rs det s att det m rks hos medborgarna till midsommar 2022, inte
h r och nu i krisen. Det h r duger inte. Jag tycker att man har ett ansvar f r att n r man v l kommit verens om reformer ska man genomf ra dem p allra b sta s tt, ven om man inte tycker likadant i de h r
ing ngarna

ser sina livsverk sl s i kras, dels f r att st upp f r jobben. Och vi har
prioriterat v lf rdens k rna
V r uppgift har varit, och vi ser det fortfarande som en uppgift, att se
till att s m nga m nniskor som m jligt har ett jobb att g till. D m ste Sveriges f retagare kunna anst lla, och vi ser nu hur m nga har det
brutalt tufft under coronakrisen
Nu f rl nger vi st den i den v rproposition som ligger p riksdagens
bord. Min och v r bed mning r att vi kommer att beh va beh lla en
relativt expansiv nanspolitik, inte strama t f r tidigt, f r att s kerst lla att jobben v xer till och att vi kan pressa tillbaka ar- betsl sheten
Jag r v ldigt bekymrad ver att det tar tid att f ut en hel del av de
st d som vi beslutar om gemensamt h r i Sveriges riksdag. Nu m ste
myndigheter och regering g r allt man kan f r att se till att pengarna
betalas ut s snart som det bara r m jligt
Fru talman! Vi har inte bara en v rdskuld, utan vi har ocks en
skolskuld. Det r inte samma sak att sitta framf r en sk rm som att
sitta i ett klassrum och m ta l raren. Det d r m tet mellan l rare och
elev blir s annorlunda j mf rt med att sitta framf r en sk rm
Vi ser nu en coronageneration i skolan, en generation som riskerar att
l ra sig f r lite och halka efter. Konsekvenserna kommer att vara
k nnbara f r alla men inte minst f r dem som redan f re pandemin
hade behov av olika former av st d. F r dem kommer konsekvenserna
att bli v ldigt stora och kan bli allvarliga

Om barn och elever inte kan n sin fulla potential blir v rt land ocks
fattigare. Ingenting r n mligen viktigare f r Sverige n en skola d r
eleverna l r sig tillr ckligt, f r v ra barn r ju v r framtid
D rf r har Liberalerna stridit f r och drivit igenom att det skjuts till
mer pengar till skolan. Det handlar om att g ra insatser h r och nu och
anv nda kv llar, helger och lov till mer undervisning s att elever kan
ta igen det kunskapstapp de upplever. Det kan handla om att anv nda
sommarlovet till att l ra sig mer s att man f r beh righet till gymnasieskolans nationella program eller att p detta s tt kunna avsluta
gymnasieskolan och f sin gymnasieexamen
I den budget som nu ligger p riksdagens bord ger vi ocks eleverna
m jlighet att kombinera studier med sommarjobb s att de b de kan
plugga och jobba under sommaren och f pengar i pl nboken
Det r alldeles f r m nga som inte r beh riga till gymnasiet. Ungef r
var sj tte elev har inte de grundl ggande kunskaper som kr vs f r att
g vidare fr n grundskolan. Vi ser v xande klyftor mellan dem som f r
st d hemifr n och dem som l mnar skolan p eftermiddagen f r att i
st llet st tta sina f r ldrar hemma
Vi ser framv xten av kade klyftor och en ny underklass d r bidragsberoende och arbetsl shet riskerar att g vidare till n sta generation.
Det r en grogrund f r kriminalitet och ett samh lle som slits is r
Det r en framtidsinvestering att g ra n got h r och nu och under
kommande r s att vi f r ett samh lle d r det r viktigare vart man r
p v g n varifr n man kommer och d r klassresan b rjar i klassrummet
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ö

å
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ä

å
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ä

ä
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ö

ö
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ä

ä

ö

å
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ä

ö

ö

fi

å
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ä

å
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å

å
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Anf. 56 ELISABETH SVANTESSON (M) replik:
Fru talman! Mats Persson n mnde att h rt arbetande m nniskor m ste
k nna att de kan lita p r ttsv sendet. Jag delar verkligen den sikten
De senaste sju ren har dock otryggheten slagit rot och den grova kriminaliteten brett ut sig och blivit r are. M nga k nner sig otrygga

Behovet av reformer i svensk skola r enormt. Vi har b rjat men
kommer att beh va g ra mer under de kommande fem tio ren f r att
bygga ett samh lle d r skolan ger alla samma f ruts ttningar

En viktig del i att komma till r tta med detta och pressa tillbaka kriminaliteten r att polisen kan g ra sitt jobb och r tillr ckligt m nga. D
r det viktigt att f rb ttra villkoren s att nnu er s ker sig till att bli
poliser. Det handlar ocks om att de som redan r poiser ska k nna sig
h gt v rderade och vill stanna kvar i yrket

Fru talman! Kriminaliteten r ett v xande problem. Oavsett om det r
villainbrott, st lder i sommarstugan eller g ngkriminalitet skapar det
en k nsla av otrygghet, och h rt arbetande m nniskor k nner att de
inte kan lita p r ttsv sendet
De senaste ren har det skjutits till mer pengar, och det beh vs mer. I
den budget som ligger p riksdagens bord skjuts det till pengar till hela
r ttskedjan. klagare, domstolar och kriminalv rd f r nu mer pengar
f r att r ttsv sendet ska fungera b ttre. Det r enbart s vi kan f att
m nniskor att k nna trygghet
Fru talman! Vi r fortfarande i coronakrisen. Den r annorlunda nu n
f r ett r sedan. Vi ser ljuset i tunneln tack vare vaccinet. V rden r
dock fortfarande anstr ngd, och m nga f retagare har det tufft eftersom de drabbas av r dande restriktioner
I denna budget nns det viktiga reformer f r att ta itu med de problem
som m ste l sas h r och nu. Vi kommer dock att beh va g ra mer
l ngre fram f r att pressa tillbaka arbetsl sheten, ka tryggheten och,
inte minst, se till att den svenska skolan fungerar b ttre. Den viktigaste
framtidsinvestering vi kan g ra f r v rt land r n mligen att se till att
alla barn och ungdomar l r sig tillr ckligt i den svenska skolan

N r Kristdemokraterna lade fram budgeten p riksdagens bord inf r
2019 gjorde vi en viktig l nesatsning eftersom vi s g behovet av att
h ja polisernas l ner, ocks p l ng sikt
Men n r jag nu l ser v rpropositionen ser jag inget av det. L nesatsningen tar slut i r, och jag ser inget om att regeringspartierna och
st dpartierna t nker f rl nga den
Hur t nker ni? r det s att l nesatsningen r slut och att ni inte ser
behovet av att h ja polisernas l ner

Anf. 57 MATS PERSSON (L) replik
Fru talman! Jag tackar Elisabeth Svantesson f r fr gan
Jag delar helt din problembild. Men det handlar inte enbart om pengar
n r det g ller kriminaliteten. Vi har ju gemensamt i riksdagen skjutit
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ä

.


ö
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ö

ä
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ä

å
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ö

ä
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ö

ä
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ö

ö
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Vi kommer att beh va ha fokus p ordning och reda i skolan och mer
undervisningstid. Vi m ste g ra n got t den antipluggkultur som v xt
fram i svensk skola. Duktiga elever m ste stimuleras att l ra sig mer.
Vi m ste ocks satsa mer p f rskolan, inte minst att barn l r sig ordentligt med svenska innan de b rjar grundskolan

Det r ganska illustrativt att svensk polis inte har kunnat skipa r ttvisa
n r det g ller en del av de kriminella g ngen utan fransk och spansk
polis. Det s ger lite om den brist p befogenhet som den svenska polisen har
N r det g ller polisl ner och villkoren f r svensk polis vill vi att de
ska vara goda, och vi har skjutit till pengar f r att polisl nerna ska
upp. Detta arbete p g r, men det kommer dock ta tid att h ja polisl nerna. Vi f r terkomma till de exakta formerna f r detta l ngre fram
Jag och Liberalerna kan dock lova att vi kommer att se till att polisl nerna blir h gre och att det avs tts pengar s att detta m l n s

Anf. 58 ELISABETH SVANTESSON (M) replik:
Fru talman! Jag tackar Mats Persson f r detta l fte
Det vore synd om den satsning vi beslutade om bara tog slut i r
Sverige beh ver er poliser. Till exempel i ett omr de i Norrland patrullerar sex poliser p en yta som r st rre n Sk ne, Blekinge och
Halland tillsammans. Polist theten r f r l g. Var man n bor i Sverige
m ste man kunna k nna att det inte ska ta fem sex timmar innan polisen kommer om man blir utsatt f r ett brott. Jag tror d rf r att l nerna
r otroligt centrala

Efter en snabb titt i v rpropositionen ser jag ingen extra satsning p
polisen innevarande r. Man kan f rst s s ga att de inte har beg rt s
mycket, men det handlar om politisk ambition. Jag ser att N mnden
f r hemsl jdsfr gor f r pengar, och det r s kert inget fel i det. Men att
ge pengar till denna n mnd och inte en enda extra krona f r en ambitionsh jning inom polisen innevarande r r f r mig en m rklig prioritering. Jag beh ver dock inte st lla n gon fr ga om det

Anf. 59 MATS PERSSON (L) replik
Fru talman! Jag uppfattar att det i kammaren nns en bred uppslutning
bakom att r ttsv sendet beh ver mer pengar, och de senaste ren har
det skjutits till mycket pengar. Det r j ttebra att Moderaterna driver
p f r mer pengar, och jag har inga synpunkter p det
Det stora problemet n r det g ller r ttsv sendet r just befogenheterna,
och h r g r lagstiftningsarbetet f r l ngsamt. Varf r kan andra l nder
ha tuffare lagstiftning n vad Sverige har, och varf r r andra l nder
b ttre p att lagf ra de kriminella g ngen n vad Sverige r? Det r ju
ett bevis p n got
Det nns mycket att l ra av andra l nder, till exempel Danmark.
Bakom den ganska tuffa danska retoriken nns kloka lagf rslag som
jag tror att svensk politik har mycket att l ra av
Polisl nerna kommer vi att hantera, och vi skjuter nu till viktiga pengar till r ttsv sendet
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å

ö
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å

ä
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å

ä
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å

ä
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ä

å
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å

ä
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å

ä
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ä

ä
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ö

å
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å

å
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ö

ä
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ä

å
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till mer pengar, men det r uppenbart att det inte r cker. Det beh vs
sk rpningar i lagstiftningen, h rdare straff och st rre befogenheter f r
det svenska r ttsv sendet f r att komma till r tta med den grova kriminaliteten

Fru talman! Tack, Mats Persson, f r anf randet! Det r som vanligt
intressant att lyssna till Mats Perssons analys av l get. Jag tycker att en
del av det som han lyfter fram r angel get, s som den coronageneration som ledamoten pratar om och som r i ett formativt skede i livet
men vars f ruts ttningar helt kastas omkull. Jag tror att konsekvensen
av detta kan bli l ngtg ende, och vi beh ver verkligen fundera p det.
Lovskola och den typen av initiativ tror jag r v ldigt bra i sammanhanget, men det var inte det jag t nkte gna hela replikskiftet t

Fru talman! Tack, Jakob Forssmed, f r fr gan! Det r en helhet. Det
h r r en av de kanske topp tre, topp fem viktigaste fr gorna f r Sverige de kommande tio ren. Kriminaliteten har blivit n got som do- minerar m nniskors vardag p ett s tt som det inte gjorde f r 20 r sedan

Jag t nkte be Mats Persson att recensera m jligheterna f r r ttsv sendet inom det nuvarande samarbete som han vill l mna. Jag t nker p
att klagarna i h stas ck 0 kronor av 105 miljarder, att det inte sker
tillr ckliga tillskott till polisen och att platser p polisutbildningen st r
tomma d rf r att man inte har kunnat g ra polisyrket tillr ckligt attraktivt. Hur ser Mats Persson p utvecklingen f r r ttsv sendet framver? Vad r de viktigaste sakerna? Hur ser han p m jligheten att i en
ny konstellation ta sig an problemet

Den brutalitet som nns i de kriminella g ngen r fruktansv rd, och
framv xten av kriminella klaner, som vi inte hade i Sverige f r 30–40
r sedan p det s tt som vi har i dag, r ett otroligt stort problem som
kr ver nya svar fr n politiken. Jag tror att det kr vs en kombination av
befogenheter f r r ttsv sendet, mycket effektivare brottsbek mpning
och resurser. Ju er befogenheter och ju l ngre straff man beslutar om,
desto mer pengar kommer att beh vas. Det r ett paket. Man m ste
g ra det som en helhet. Man kan inte bara ta beslut om pengar och sedan inte g ra n got p den andra sidan eller vice versa. Jag ser att
f ruts ttningarna att stadkomma detta r mycket goda, och nu n r Liberalerna har l mnat besked om att vi vill se en borgerlig regering efter n sta val ser jag fram emot det
Det handlar om att ha en probleminsikt, det handlar om att ha det politiska modet att v ga genomf ra de tg rder som kr vs och det handlar
om insikten att detta kostar pengar. Jag bed mer att den m jligheten r
v ldigt god tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och
andra borgerliga partier. Centerpartiet f r g rna ansluta om de vill
Jag r otroligt bekymrad ver utvecklingen med de kriminella g ngens
framfart men ocks ver vardagsbrottslighet som b tst lder och villainbrott, som urholkar f rtroendet f r hela samh llsstrukturen. M nniskor som har betalat skatt i 30 r k nner att de inte f r n got tillbaka.
Det kr vs otroligt stora insatser
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ö

å
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ä

ö
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ö

ä
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ö

å
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ä

ä
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Anf. 61 MATS PERSSON (L) replik

Jag vill ta vid d r Elisabeth Svantesson slutade n r det g ller r ttsv sendet. Mats Persson n mnde sj lv att hans ambition r att f mindre
politiskt k bbel och mer fokus p att ta itu med samh llsproblemen.
Jag delar den uppfattningen. Det m ste till. Jag tycker ocks att det r
bra att Mats Persson har l mnat ett besked om att han vill f bort den
regering som han nu samarbetar med, men jag inser att det blir n gra
m rkliga m nader i det kvarvarande samarbetet

ö

å

Anf. 60 JAKOB FORSSMED (KD) replik:

Anf. 64 KAROLINA SKOG (MP)
Fru talman! Pandemin har inte sl ppt sitt grepp om v rlden. Enorma
insatser g rs f r att vaccinera, f r att h lla nere smittspridningen och
f r att v rda dem som drabbas. Vi h ller i och h ller ut. Samtidigt
blickar vi fram t och l gger fram reformer f r h llbarhet och framtidshopp. Vi forts tter att s kra nansieringen av hela samh llets hantering
av pandemin med allt fr n vaccin till merkostnader i skolan

Mats Persson recenserade det nuvarande samarbetet indirekt i sitt svar
h r. Det r en bild som jag delar. Det har inte varit tillr ckligt fokus p
r ttsv sendets problem och p att bygga ut det p ett bra s tt. Det har
inte varit tillr ckligt fokus p att ge polisen de verktyg som beh vs f r
att bek mpa brott. Det skulle g ra yrket mer attraktivt om man kan
g ra ett bra jobb

Vi ger nu ett tydligt besked om de st d som r riktade till enskilda, exempelvis karensavdraget, som f rl ngs och kopplas till vaccinationsm let. Ingen ska beh va vara orolig ver att man inte har r d att stanna
hemma om man r sjuk under pandemin. Vi hanterar krisen gemensamt. Vi har h g motst ndskraft i svensk ekonomi och d rmed ett
handlingsutrymme fram t. Vi har r d att ta hand om dem som drabbas
v rst och att g ra en kraftfull gr n terstart

Jag ser fram emot m jligheten att f samarbeta mer med Mats Persson
i dessa fr gor fram ver

Anf. 63 MATS PERSSON (L) replik
Fru talman! Jag tror ocks att det r viktigt att svensk politik l mnar
det eviga k bblandet och det politiska spelet och blir mer fokuserad p
att l sa de problem som m nniskor m ter i sin vardag. Brottslighet r
ett av de st rsta problemen m nniskor ser i sin vardag
Jag tror att det beh vs en prestigel shet och en ny kenhet p att se vad
andra l nder har gjort som Sverige kan l ra sig av. Det r uppenbarligen s att Sverige inte r b st p brottsbek mpning i Europa, eftersom
samma kriminella g ng som g r fria i Sverige ker fast i Danmark,

I varje kris r det de som hade en svag st llning sedan tidigare som
drabbas v rst, och pandemin r inget undantag. V ld i n ra relationer
kar. Barn i familjer som har drabbats av arbetsl shet kan f det v ldigt tufft. D rf r kar vi nu st det till de f reningar som s ker upp och
st ttar de allra mest utsatta. I Sverige l mnar vi inte fattiga familjer i
sticket. De organisationer som jobbar med sociala och humanit ra insat- ser ber ttar om en kad efterfr gan fr n nya grupper som drabbas
av psykisk oh lsa, arbetsl shet och bostadsl shet under pandemin. Vi
har m nga fantastiska organisationer som s ker upp dem som samh llet inte n r genom andra insatser, och de f r nu mer pengar. F r att
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ä

ö
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ä

ä
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å

å
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å

ö
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ö

.


ö
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å

ä

ä
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ö

:


ö
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ä

ä

å
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ö

ä
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trots att de beter sig likadant. Detta tyder p att andra l nder ligger
l ngre fram. H r nns otroligt mycket att g ra f r svensk politik

Fru talman! Jag h ller med om analysen. Det brottsf rebyggande arbetet r otroligt viktigt och centralt, men det r ocks v ldigt brottsf rebyggande att uppt cktsrisken n r man beg r brott r stor och att man
ker dit n r man beg r ett brott s att det blir en tydlig konsekvens n r
man bryter mot lagar och kr nker andra m nniskors liv, h lsa eller godelar. D kr vs er poliser och ett utbyggt r ttsv sen
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Anf. 62 JAKOB FORSSMED (KD) replik

M nga ungdomar kommer att ha sv rare att f sommarjobb denna
sommar n en vanlig sommar. D rf r st rker vi de insatser som kommunerna g r f r att skapa sommarjobb, men vi g r ocks en satsning
p naturn ra jobb. Detta ser jag som en fantastisk m jlighet d r man
f r vara ute och bidra konkret till naturv rden i Sverige i sommar
I budgeten st rker vi ocks l nsstyrelsernas samordnande insatser i
klimatarbetet och arbetet med att samla in kunskap om klimatanpassning. Vi genomf r nu ocks ett av Milj partiets vall ften n r vi tar
konkreta steg f r att inf ra ett nationellt biljettsystem f r kollektivtraken samtidigt som vi f rst rker krisst det till kollektivtra ken. De
har det k mpigt nu. Men en dag ska vi resa igen, och d ska det vara
enkelt att k pa biljett p ett kort oavsett vilken stad i Sverige som man
bes ker
Det p g r en omfattande omst llning av svensk ekonomi. Det fossila
och linj ra fasas ut, och det f rnybara och cirkul ra fasas in
Genom det kraftfulla och strukturella arbete som regeringen har sj satt
rustar vi Sverige f r att hantera pandemin, som r en akut kris, men
ocks den kris som r der f r klimatet och naturen. Vi tar oss an detta
ge- nom en gr n nystart

Fru talman! Vi ska upp p banan. Vi ska st lla om, transformera och
investera i Sverige f r att ta oss igenom detta gemensamt och komma
ur det starkare

Anf. 65 ELISABETH SVANTESSON (M) replik:
Fru talman! Efter snart sju r vid makten ser vi ocks tydliga resultat
av Milj partiets politik – bara f r att ha det sagt. Det nns saker som
vi skriver under p tillsammans. Men det nns v ldigt mycket av den
politik som ni har f rt som har lett fel. Det r oljekraftverk som har
startats och kolkraft som har importerats f r att klara elbristen n r det
r kallt. Det r viktiga gruvor som inte f r ppnas och skog som inte
f r brukas. Det r ocks en hel del symbolpolitik, som plastp seskatt
och kl dskatt, snarare n effektiva tg rder som g r skillnad p riktigt
Regeringen har ocks f tt kritik av tunga remissinstanser – Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet. De d mer ut centrala delar av politiken just f r att den r ineffektiv
Men det nns, som sagt var, nd saker i era budgetar som r effektiva
och som vi skriver under p . D rf r r min fr ga till Karolina Skog
varf r ni minskar p detta i denna v r ndringsbudget. Ni minskar p
internationella klimatinvesteringar, och ni minskar p pengar och st d
till elektri ering. Det kan jag inte f rst . Varf r minskar ni det som
fungerar och forts tter med det som inte fungerar
Fru talman! Jag lskar n r Elisabeth Svantesson rfererar till Riksrevisionen och effektiva klimatinsatser. F r vet ni vad de f resl r? De f resl r en bred koldioxidskatt f r alla sektorer i samh llet. Och vad f -

.


ö
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å

ö
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ä

å
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ä

ä
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å

ö
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å

å
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å

å
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ä

ä
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Fru talman! Vi r m nga som r ute i naturen nu. Jag tror att det har
varit ett viktigt s tt att hantera krisen, f r naturen ger oss terh mtning.
Det har satt sina sp r i den budget som vi diskuterar h r i dag, f r en
sak som tyv rr h nder n r vi r m nga som r ute r att det blir mer
skr p i naturen. D rf r kar vi insatserna mot nedskr pning
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ä

st tta barnfamiljer som har hamnat i en tuff ekonomisk situation under
pandemin f rst rks bostadsbidraget med ett tillf lligt till gg

Kom tillbaka n r du st r upp f r det mest effektiva klimatverktyget,
Elisabeth Svantesson! D kan vi s kert komma verens, fru talman

Det f rv nar mig ocks att pengarna till laddinfrastruktur inte kommer
att g t. Vill man st lla om Sverige m ste man satsa p laddinfrastruktur. Kan det vara s att man inte r knar med att det ska nnas n gon el
och att det r d rf r som man inte bygger ut infrastrukturen

Anf. 67 ELISABETH SVANTESSON (M) replik
Fru talman! Det r h rligt att Karolina Skog lskar mina repliker
Det r sj lvklart att vi ska st lla om och ha effektiva tg rder och att vi
ocks ska se till att den som k r bil ska kunna forts tta att g ra det
samtidigt som vi st ller om. Det r en politik som funkar f r den som
jobbar. Men vi ska f ned utsl ppen med riktigt smart och effektiv
klimatpolitik
De internationella klimatinvesteringarna r v ldigt effektiva. D rf r r
det obegripligt att ni redan nu i april s ger att detta inte kommer att g
och att detta inte kommer att fungera. B de Karolina Skog och jag vet
– tror jag i alla fall – att utsl ppen inte har n gra gr nser. Och just detta r v ldigt effektivt, att anv nda pengarna till dessa investeringar.

Anf. 68 KAROLINA SKOG (MP) replik
Fru talman! St det f r elektri ering av transportsektorn r numera
brett i den h r riksdagen. Jag r v ldigt glad f r det. I m nga r blev vi
milj partister v ldigt h nade och f rl jligade f r detta. Men nu r vi
verens om det. Vi har byggt laddinfrastruktur, och vi ska forts tta att
bygga laddinfrastruktur f r bilar och f r tyngre fordon. Att detta f r
effekt visar ocks elbilsf rs ljningen. Det r er som bor i de glesare
de- larna av Sverige som nu v gar investera i en elbil. Det r ett kvitto
p att vi r p god v g. Men vi r l ngt ifr n klara. Vi kommer att forts tta med investering- arna i laddinfrastruktur

Anf. 69 JAKOB FORSSMED (KD) replik
Fru talman! Jag tackar Karolina Skog f r anf randet. Jag delar vissa
saker i hennes anf rande: att det r otroligt h rligt att vistas i naturen
och att vi beh ver mindre skr p i naturen. Det gillar jag
Jag delar ocks att Milj partiet har haft ett betydande genomslag p
regeringens politik. Det g ller p en l ng rad omr den. Det g ller el-
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ö

ö
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ö

å
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ä

ä
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ö

ä

å

ä
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ä

å
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ä

ä
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ä

ö

Det var d rf r som jag blev f rv nad. Att Karolina Skog nu s ger att
dessa pengar inte g r t och inte kan anv ndas f rv nar mig

I en v r ndringsbudget g r man anpassningar av ekonomin. En sak
som man d tittar p r om det nns delar av budgeten som inte anv nds p det s tt som man hade t nkt och om man d rmed kan g ra
ver yttningar. Det r s dana pengar som i s fall inte har g tt t. Vi
g r inte n gra neddragningar i den h r budgeten men ver yttningar
f r att se till att varje krona anv nds p r tt s tt. Det g r vi ocks i
denna budget. Det g rs varje r och av varje regering, och det nns
ingen dramatik i det

ö

ö

resl r Elisabeth Svantesson? Jo, hon f resl r en s nkning av den skatten

Eftersom Milj partiet har ett s tydligt genomslag p regeringspolitiken r det ocks intressant att titta p vad Milj partiet vill fram t. D r
har Karolina Skog under tiden, vad jag har f rst tt, bedrivit ett utvecklingsarbete inom den ekonomiska politiken som r p n got slags remiss inom Milj partiet, medan vi andra f r v nta lite grann p besked
om vad man vill g ra. Det r sp nnande
Men det har l ckt ut lite grann. Karolina Skog har sj lv l ttat lite p
f rl ten. En av de saker som ska komma ur detta program r en fastighetsskatt – en terinf rd eller en ny variant p den fastighetsskatt som
har avskaffats. Till villa gares och radhus gares v ldigt stora gl dje
ck man ntligen en f ruts gbar beskattning av sitt boende p ett s tt
som man inte hade tidigare n r man drevs fr n hus och hem
D r min fr ga: Hur ser Karolina Skog p m jligheten att med sin
regeringspartner Socialdemokraterna driva igenom en s dan fastighetsskatt i framtiden? Hur goda r dessa f ruts ttningar att f genomslag f r Milj partiets politik

Anf. 70 KAROLINA SKOG (MP) replik
Fru talman! Det r j tte nt att det nns ett intresse f r Milj partiets
interna processer och att jag f r m jlighet att prata om det vi g r. Vi
g r ett j ttestort r dslag i mitt parti. Det r den st rsta processen vi g r
under denna mandatperiod. Vi har jobbat intensivt i ett och ett halvt r.
Det handlar om att minska de ekonomiska klyftorna i Sverige. Vi r

n mligen oroliga ver att de ekonomiska klyftorna forts tter att ka.
Vi tar d rf r fram en ny politik f r att v nda denna utveckling. Det r
ett brett arbete som p g r. Det r inte kon rmerat av v r kongress. Det
ska g ras i h st. D kommer vi att redog ra f r resultatet
En sak som vi tittar p r beskattning. Det r vi g rna ppna med. Vi
tittar p vari de ekonomiska skillnaderna best r. Det kan vi utl sa
bland annat av den senaste l ngtidsutredningen som tydligt pekar ut att
det handlar om tillg ngen till kapital. Det har varit, och r, v ldigt l nsamt att ga b de kapital och fastigheter i Sverige i dag. Det r en del
av att klyftorna i v rt samh lle kar. D kan man inte undg att titta p
beskattningen av det. S jag bekr ftar att vi g r det
Jag kan ocks s ga att n r vi g r det tittar vi p samh llet och hur
samh llet ser ut och vad vi milj partister tycker beh vs helt utan analyser av vad andra partier eventuellt tycker om det. Det kommer att
leda till att vi presenterar v rt gr na program f r kad social r ttvisa.
Det kommer att ske under h sten

Anf. 71 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Fru talman! En anledning till min fr ga r att jag r oroad f r att fastighetsskatten terkommer. Det r d rf r som jag skulle ha velat ha ett
besked om att Miljöpartiet inte ser n gra f ruts ttningar f r att driva
igenom den. Det vore i och f r sig ett ganska konstigt besked fr n ett
parti att man inte vill driva igenom sin politik
Jag har noterat att allt er socialdemokrater – Anders Ygeman och era stora socialdemokratiska distrikt – nu ocks driver p f r att terin-
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ö

å
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ä

å
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ä

ö
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ä

å
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ä

ä
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ö

fi

och energipolitiken, det g ller skogspolitiken och det g ller bostadspolitiken. Jag tycker att detta genomslag har varit tydligt. Karolina
Skog tycker att det r bra. Jag tycker att det r mindre bra

f ra den fastighetsskatt som jag tror att m nga k nner en r tt stor os kerhet kring
Jag delar ocks bed mningen att vi beh ver er som ger sitt boende i
Sverige och att detta r en viktig del om man vill bek mpa oj mlikheten. Men l sningen p det kan inte vara att b rja beskatta h rt arbetande barnfamiljer helt of ruts gbart, p det s tt som skedde tidigare.
En fastighet r inte en bankomat ur vilken man kan plocka pengar f r
att betala en fastighetsskatt, vilket faktiskt var vad det f rra systemet
bidrog till. Det var Sveriges mest hatade skatt av en anledning

Anf. 72 KAROLINA SKOG (MP) replik
Fru talman! Jag inst mmer men antyder att det h r r ganska l ngt
ifr n v rpropositionen, men jag kan s ga s h r mycket: Milj partiet
delar bilden av att det vore bra om er kunde ga sin bostad. Det r
d rf r vi har tillsatt en utredning om startl n f r f rstag ngsk pare –
s att er ska f m jlighet att k pa sin f rsta bostad
Samtidigt ser vi och oroas av det faktum att den fastighetsavgift som
Kristdemokraterna inf r r regressiv. Den r en verf ring av medel
fr n landsbygd till stad, och det r en m rklig sak att ha i ett land med
en politik som vill verka f r att det ska vara m jligt att bo och leva i
hela landet. Det r en anomali som r v rd att debatteras
Jag kan lova v ljarna och riksdagen att Milj partiet kommer att ha tydliga besked om vad vi g r till val p
Debatten med anledning av v rpropositionens avl mnande var
h rmed avslutad.
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ä

ö
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ä

å

ö
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Utrikes och inrikes artiklar kan av utrymmesskäl i sammanställningen nu inte få
plats längre än till och med 18 april. Därför
bifogas följande artiklar från 21 april.

21 Astra Zenecas vaccin
fortsatt bara från 65 år
Den största utmaningen för vaccinationsprogrammet i Sverige är just nu att få fram bra, relevant och viktig information om Astra Zenecas
vaccin, enligt stat epidemiolog Anders Tegnell.
Detta sedan flera regioner tvingats kassera
vaccin när patienter vänt i dörren.
På tisdagen kom beskedet från Folkhälsomyndigheten
att åldersgränsen på 65 år för Astra Zenecas vaccin ligger kvar. De yngre svenskar som redan fått en Astrados får nu i stället en andra dos av vaccin från antingen
Pfizer/Biontech eller Moderna. Beskedet kan leda till
en mindre justering av tidsplanen för vaccinationerna.
Samtidigt vittnar flera regioner om en ökad oro för
Astra Zenecas vaccin. Patienter kräver att få ett annat
vaccin eller väljer att avstå helt. Folkhälsomyndigheten
håller just nu på att försöka få koll på hur stort det här
problemet är, enligt Anders Tegnell.
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– Vi behöver dels förstå hur stort problemet är, dels
vilken information som behövs för att männi kor ska
kunna ta ett bra beslut. Det jobbar vi väldigt mycket
med just nu. Vi vill att vaccinet ska användas maximalt, så att vi kan vaccinera så många som möjligt så
snabbt som möjligt, säger han.
Som nybliven 65-åring fick Anders Tegnell en första
dos av Astra Zenecas vaccin i Linköping i fredags.
Valde du själv vaccinet för att bättra på Astra Zenecas
rykte?
– Jag gjorde som alla andra, jag tog det vaccin som
fanns tillgängligt på min tid.
Den mycket sällsynta biverkningen, en form av koagulationsrubbning, har lett till att flera länder sett över
åldersrekommendationer och även pausat Astra Zenecas vaccin Vaxzevria 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.
De flesta som drabbats av biverkningen är personer
under 60 år, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vi ligger därför kvar med en rekommendation om att
det är personer från 65 som ska erbjudas vaccination
med Astra Zenecas vaccin, säger han på tisdagens
pressträff.
Tre fall av biverkan har rapporterats i Sverige. Det rör
sig om tre kvinnor, varav en har avlidit.
Folkhälsomyndighetens nya bedömning görs utifrån
underlag från den europeiska läkemedelsmyndigheten
EMA och i samråd med Läkemedelsverket. Astra Zenecas vaccin har en hög skyddseffekt, understryker
Anders Tegnell.
– Det är i grunden ett väldigt effektivt vaccin som
minskar risken för sjukdom och död. Det ligger på
samma nivå som Pfizer och Moderna, så det finns ingen stor skillnad.
Sverige har sedan den 25 mars enbart använt Astravaccinet för personer från 65 år. Knappt 180 000 personer under 65 år hade före det beslutet hunnit få en
första dos av vaccinet. Det rör sig främst om personal
inom sjukvården.
De som har fått en dos av Astra Zenecas vaccin får nu
ett annat vaccin för dos två, enligt beskedet på tisda-
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gen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de ska
få en an ra dos av ett mRNA-vaccin – Moderna eller
Pfizer/Biontech – 12–15 veckor efter Astra Zenecas.
Dä efter behövs inte en andra dos av ett mRNA-vaccin.
Det finns ännu inga tydliga studier på effekten av att få
ett annat vaccin vid andra dosen, enligt statsepidemiologen.
– Men vi har stämt av med andra länder som är inne
på samma linje. Det blir ungefär som att ge en dos till
någon som redan genomgått infektionen.
Trots att vetenskapliga data saknas borde kombinationen av olika vaccin fungera, enligt Ali Mirazimi, vaccinforskare och professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.
– Teoretiskt ska det inte vara några problem eftersom
alla vaccinen verkar genom att ta fram antikroppar
mot coronavirusets spikeprotein. Utifrån det ska det
inte spela någon roll om man byter den ena mot den
andra. Var och en har fungerat utmärkt på sitt håll, så i
teorin ser jag inga hinder, säger han.
Är det vanligt att blanda olika fabrikat vid vaccinationer?

– Generellt sett är det inte så vanligt att man byter när
intervallet är så kort inom en vaccination. Ur den synpunkten är det lite udda. Men med vaccinationer som
görs om med år emellan händer det att olika fabrikat
används, säger han.
Sofia Tanaka
sofia.tanaka@dn.se
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
FAKTA. SÅ FUNGERAR VACCIN

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.
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21 Möjlig koppling mellan Janssens vaccin och
blodrubbningar
EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, har hittat en
möjlig koppling mellan Janssens vaccin och ett
sällsynt tillstånd av blodrubbningar. Samtidigt
bedöms nyttan fortfarande vara större än risken för biverkningar.
Nästa vecka väntas Folkhälsomyndigheten ge
nya riktlinjer för vaccinets användning i Sverige.
På tisdagen meddelade Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att det finns en möjlig koppling mellan
Janssens vaccin och ett tillstånd av blodproppar kombinerat med låga nivåer av blodplättar.
Koaguleringsstörningen ska nu listas som en väldigt
sällsynt biverkan av vaccinet. De åtta fall som har rapporterats kommer alla från USA, där över sju miljoner

personer har fått vaccinet. En person har avlidit efter
att ha drabbats av biverkan.
Samtliga fall har varit personer under 60 år och symtomen har uppstått inom tre veckor efter vaccinationen. Majoriteten av de drabbade är kvinnor, men underlaget är än så länge för litet för att dra några slutsatser om riskfaktorer, enligt EMA.
Hittills har inga svenskar fått vaccinet. Folkhälsomyndigheten kommer nu att gå i genom EMA:s bedömning
innan man kommer med en ny rekommendation om
användningen.
– Det är helt nytt det här beskedet från EMA, så vi ska
sätta oss in lite mer i detaljerna och ta ställning till hur
vi ska ge rekommendationer kring vaccinet. Men vi behöver några dagar på oss, säger Sören Andersson, vaccinchef på Folkhälsomyndigheten.
Enligt EMA finns det flera likheter med fallen av koaguleringsrubbningar som rapporterats bland personer
som fått Astra Zenecas vaccin, vilket nu i Sverige enbart ges till personer som är 65 år och äldre.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
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22 Risken för blodproppar – detta vet vi
om vaccinerna
DN:s medicinreporter Fredrik Hedlund svarar
på tre frågor om blodproppsbiverkningarna av
covid-19-vaccin.
1 Vad vet vi om blodproppsbiverkan av Astra Zenecas
vaccin?
– Den aktuella biverkan leder till att blodproppar bildas på väldigt ovanliga ställen i kroppen, som i vissa
vener i hjärnan, i buken, i hjärtat samt i levern, samtidigt som mängden blodplättar minskar kraftigt. Det är
en väldigt ovanlig kombination som liknar en mycket
ovanlig reaktion på en blodförtunnande behandling
som heter heparin. Gemensamt för väldigt många av
de som drabbats av just denna biverkan är att de har
utvecklat antikroppar mot en molekyl i kroppen med
betydelse för koagulationen vilket antas vara en utlösande faktor bakom biverkan. En hypotes som har

förts fram är att immu reaktionen leder till att blodplättarna klumpar ihop sig och det resulterar i propparna.
– När det gäller betydligt vanligare typer av blodproppar som djup ventrombos och lungemboli finns det
dock inga tecken på en ökad risk efter vaccinering.
2 Hur stor är risken att drabbas av just denna biverkan?
– Läkemedelsverket bedömer att biverkan med största
sannolikhet har ett samband med Astra Zenecas vaccin, men att den samtidigt är mycket sällsynt. De hänvisar till en rapport från det brittiska läkemedelsverket
från slutet av mars som beskriver 79 fall som registrerats efter den första dosen vaccin bland över 20 miljoner vaccinerade. Av dessa var 51 kvinnor och 28 män i
ålder mellan 18 och 79 år. Sammanlagt 19 av dessa
personer avled.
Utifrån dessa siffror skulle risken att drabbas kunna
beskrivas som cirka fyra per miljon vaccinerade och
risken att avlida en per miljon vaccinerade. Sannolikt
är risken dock högre eftersom alla biverkningar inte
har hunnit rapporterats ännu. Men risken att avlida av
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covid-19 är mycket högre, särskilt för äldre. Av de personer över 60 år som hittills insjuknat i covid-19 i Sverige har drygt 9 procent avlidit. Folkhälsomyndigheten
menar därför att nyttan av att ge Astra Zenecas vaccin
till personer över 65 år är väsentligt större än risken.
3 Är Astra Zenecas vaccin ensamt om denna biverkan?
– Nej, samtliga covid-vaccin som är godkända i EU har
rapporterade fall med den väldigt ovanliga kombinationen av blodproppar på ovanliga ställen tillsammans
med låga halter av blodplättar. Det europeiska läkemedelsverket, EMA, anger att de har 287 fall registrerade
globalt efter vaccinering med Astra Zenecas vaccin,
varav 142 har inträffat inom EES, 25 fall efter vaccinering med Pfizer/Biontechs vaccin, fem fall efter vaccinering med Modernas vaccin och nu åtta fall efter vaccinering med vaccinet från Janssen. När det gäller vaccinen från Pfizer/Biontech och Moderna anger myndigheten att förekomsten av biverkan ligger under den
normala förekomsten av just kombinationen blodproppar på ovanliga ställen och låga halter av blodplättar och de bedöms därför inte ha ett samband med
vaccinerna. Medan det för vaccinet från Janssen, som

nyligen godkändes både i EU och USA, handlar om åtta
fall på bara sju miljoner vaccinerade. En förekomst
som är högre än den förväntade spontanförekomsten
och därför bedömer myndigheten det i nuläget som en
möjlig biverkan.
Samtliga fall inträffade i USA och de påminner väldigt
mycket om de fall som rapporterats med Astra Zenecas
vaccin, enligt det europeiska läkemedelsverket EMA.
Även här tror man att det handlar om en ovanlig immunreaktion på vaccinet som utlösande faktor.
Fredrik Hedlund
vetenskap@dn.se
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22 Ledare: 2021 kan bli
ny chans för internationellt klimatarbete
2021 har goda chanser att bli ett bra år för klimatet.
I januari lämnade klimatförnekaren Donald Trump
Vita huset och ersattes av Joe Biden, som gick till val
på den mest ambitiösa klimatplan som någonsin har
presenterats av en presidentkandidat och lovade att
USA skulle ta ledningen i det globala arbetet. En månad senare återinträdde USA i Parisavtalet. Klimatsändebudet John Kerry har haft internationella möten
för att höja tempot. Och i helgen gjorde USA och Kina
ett gemensamt uttalande om att de förbinder sig att
samarbeta med varandra och andra länder för att tackla krisen.
Därmed går länderna, som tillsammans står för nästan
hälften av världens växthusgasutsläpp, i princip tillbaka till hur situationen var före Trumperan. Det är nödvändigt. Klimatfrågan kan bara lösas genom interna-

tionella samarbeten och det internationella klimatsamarbetet fungerar inte om USA inte är med.
Vidare enades EU-länderna och EU-parlamentet på
onsdagen om en lag som slår fast att EU ska vara klima neutralt 2050 och som innebär att ett klimatpolitiskt råd inrättas för att granska unionens arbete.
Även om onsdagens besked inte räcker för att nå 1,5gradersmålet, betyder de senaste månadernas utveckling att världen har en stadigare grund än tidigare att
stå på. Den kan förhoppningsvis förstärkas ytterligare
under det digitala toppmötet som inleds i dag.
Till det har Biden bland annat bjudit in Kinas Xi Jinping, Brasiliens Jair Bolsonaro och EU:s Ursula von
der Leyen. Syftet är att öka takten i klimatarbetet, ta
upp fördelarna med höjda klimatambitioner, diskutera
hur nya jobb kan skapas och hur utsatta länder bör
stödjas för att anpassa sig till klimatförändringarna.
Dessutom har USA lovat att presentera vässade klimatmål och landet hoppas få med resten av världen,
som ett avstamp inför FN:s klimatmöte i Glasgow i november. Det mötet, som skulle ha hållits i slutet av förra året, är det viktigaste sedan Paris 2015, eftersom
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länderna ska lämna in uppdaterade planer över hur de
tänker leva upp till Parisavtalet. Det vill säga, de ska
berätta vilka åtgärder de ämnar vidta för att den globala uppvärmningen ska stanna vid 1,5 grader, eller åtminstone hållas långt under 2, vilket enligt FN:s klimatpanel IPCC är gränsen för vad vår civilisation klarar av att hantera.
Dock är det fortfarande en bra bit kvar till mål, vilket
tydliggjordes när FN i december publicerade en rapport om att de dåvarande samlade klima planerna inte
skulle leda till en inbromsning vid 2 grader, utan snarare vid drygt 3.
Nu är förutsättningarna lyckligtvis bättre än någonsin
för att ändra på det. Dels eftersom de stora spelarna
USA och EU drar åt samma håll, och även Kina hävdar
att landet satsar på koldioxidneutralitet. Dels eftersom
många länder sjösätter gigantiska stimulanspaket, för
att få i gång ekonomin efter pandemin, vilket innebär
en unik chans att ställa om, förutsatt att pengarna går
till saker som grön energi, infrastruktur och utfasning
av fossila bränslen.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna titta tillbaka på
2021 som året när det internationella klimatarbetet
fick en nystart.
DN 22/4 2021
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22 Peter Alestig: Historiskt men klart otillräckligt klimatbeslut i
EU
Efter 14 timmars nattmangling skapade EU-ledarna, enligt egen utsago, historia klockan 05
på onsdagsmorgonen. En ny klimatlag klubbades till slut igenom, med kraftigt skärpta utsläppsmål. Men är det en historisk framgång –
eller ett historiskt misslyckande?
EU-ledarna visste säkerligen vad som stod på spel när
de satte sig i förhandlingsrummet. Klimatlarmen har
kommit på rad senaste tiden – den världsmeteorologiska organisationen WMO konstaterade i tisdags att
jorden under 2020 var rekordvarm, trots den kylande
effekten från väderfenomenet El Niño. Tidigare i april
sattes ett nytt rekord för koldioxid i atmosfären, den
högsta nivån på fyra miljoner år.

Och nu, 2021, ska den dystra trenden vändas, enligt
förhoppningarna. Om bara några dagar, på earth day,
ska världsledare samlas på uppmaning av USA:s president Joe Biden för att diskutera klimatkrisen. I november sker det största klimatmötet sedan Paris 2015.
Under natten skulle EU-ledarna – kommissionen, parlamentet och ländernas ministrar – tillsammans enas
om vad EU ska göra för att bromsa krisen. Oavsett vilket beslut som fattades, skulle det skrivas in i historieböckerna.
Resultatet? En historisk ambitionshöjning i EU:s klimatmål – men kanske också ett misslyckande.
EU:s utsläpp ska, enligt klimatlagen, minska med 55
procent till 2030 – att jämföra med det tidigare målet
på 40 procent.
I praktiken innebär det att EU-parlamentet, som slogs
för 60 procents utsläppsminskningar efter vad som beskrevs som ett ”Greta moment” i höstas, fick vika ner
sig i förhandlingarna. EU-parl mentets rapportör i
förhandlingarna, svenska S-ledamoten Jytte Guteland,
gjorde ingen hemlighet av att hon var besviken över
det vid en pressträff på förmiddagen.
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Och som om det inte räcker, kom det också med kryphål i 55-procentsmålet. Genom att tillåta att så kallade
kolsänkor – som trädplantering – används för att nå
en del av målet, behöver utsläppen i praktiken ”bara”
minska med runt 52 procent. Och dessutom gäller målet inte enskilda länder, utan unionen som helhet. Vissa mindre ambitiösa länder (läs: Polen och Ungern)
kan alltså åka snålskjuts på andra mer ambitiösa (läs:
bland andra Sverige).
För att tala klarspråk: EU:s nya klimatlag är inte i närheten av att vara i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Enligt oberoende analyser skulle en minskning
med 60 procent vara nätt och jämnt i linje med Parisavtalet. Egentligen skulle 65 procent behövas.
Förhoppningen nu är att klimatlagen har andra sätt att
tvinga länderna att gradvis komma i kapp med löftena
från Paris för snart sex år sedan. Ett oberoende vetenskapligt råd inrättas för att granska klimatarbetet, lite
som Klima politiska rådet i Sverige. Dessutom ska en
utsläppsbudget presenteras regelbundet, där EU får
svart på vitt hur många ton koldioxid som fortfarande
kan släppas ut innan unionen har gjort av med ”sin”

beskärda del. Och så ska man sätta ännu ett mål, för
2040, som enligt förhoppningarna ska följa vad vetenskapen säger krävs.
Jytte Guteland uttryckte det som att klimatlagen är ”ett
nyfött barn som kommer växa sig starkare och starkare
och bli en väldigt viktig person” i arbetet att nå Parisavtalet. Kanske har hon rätt – men om inte, riskerar
nattens beslut att ses som ett historiskt misslyckande
av eftervärlden.
Peter Alestig
peter.alestig@dn.se
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befolkning delvis påverkats av naturresursernas geografiska fördelning. I dag är mineraler och metaller
kanske viktigare än någonsin, inte minst som ett avgörande inslag i förnyelsebara energilösningar.

18 ”Regeringen motsäger sig själv om framtida gruvbrytning”
Regeringen har klargjort att de vill underlätta
gruvbrytningen. Men samtidigt har den formulerat långsiktiga mål om att gruvbrytningen ska
minska och ersättas av cirkulära lösningar som
återvinning, återanvändning och delning. Regeringen behöver bestämma sig: ska gruvproduktionen öka eller minska? skriver forskaren
Nils Johansson.
DN. DEBATT 210418
Mineraler och metaller har varit så avgörande för utvecklingen av vår civilisation att flera av våra tidsåldrar
har namngetts efter mineraler som till exempel järnåldern. För Sverige har mineraler sannolikt spelat en
särskilt stor roll genom att utgöra en ryggrad i industrialiseringen. Dessutom har bosättningen av Sveriges

Men samtidigt är naturresurser politiska. Vissa menar
till och med att naturresurser inte är naturliga, utan att
de blir naturliga genom olika former av politiska stödfunktioner som gör dem ekonomiskt fördelaktiga att
bryta och tillgängliga trots befintligt markägande.
Dessutom har gruvproduktionen en stor miljö- och
klimatpåverkan, både globalt och lokalt. Etableringen
av gruvor skapar därför ofta infekterade konflikter.
För att minska belastningen från naturresursutvinningen kraftsamlar EU, Sverige och många företag för
en resursomställning där naturresurser inte längre ska
utvinnas från naturen, utan kvarhållas i ekonomin så
länge som möjligt genom cirkulation. Resurser och
produkter ska cirkuleras genom återvinning, återanvändning, delning, renovering och reparationer. Även
du och jag deltar genom att enträget källsortera sopor i
hushållen och på jobbet. Enligt öppningsparagrafen i
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Sveriges strategi för en cirkulär ekonomi ska ”jungfruliga material […] så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden.”

Ambitionen att öka gruvproduktionen är helt i linje
med den svenska mineralstrategin.
Gruvförespråkare menar att nationell gruvproduktion
är central för att skapa jobb på landsbygden och minska beroendet av mineraler som produceras från odemokratiska länder med bristande miljölagstiftning.
Dessutom anses gruvproduktion vara avgörande för att
möta det snabbt växande behovet av metaller för avancerad teknik inom medicin och energi.

Detta är helt i linje med EU:s gröna giv. EU:s ekonomi
ska bli hållbar efter pandemin genom att de linjära flödena av naturresurser ska bändas till cirklar. Detta
framställs av dess förespråkare som en vinn-vinn-situation för ekonomi och miljö. Klimatpotentialen för
denna omställning anses jämförbar med energiomställningen bort från fossila bränslen, medan marknadspotentialen anses jämförbar med etableringen av
EU:s inre marknad.
Många länder har under de senaste åren angett att de
först och främst avser att trygga det egna landets behov
av mineraler. Den geopolitiska osäkerheten, som dessutom har ökat under pandemin, har föranlett EU att
försöka minska beroendet av råvaror utifrån. Under
förra året lanserade EU därför en aktionsplan för att
öka den regionala gruvbrytningen av kritiska råvarumaterial. Nyligen tillsatte den svenska regeringen även
en utredning för hur gruvbrytningen kan unde lättas.

Det finns alltså en framväxande målkonflikt i politiska
dokument som anger att gruvbrytningen ska å ena sidan minska, och å andra sidan öka. Denna situation
gör att beslutsfattare kan minska trycket från olika
samhällsaktörer. Den nya miljörörelsen som tycks inkludera hela det politiska spektrumet, från miljöpartister till sverigedemokrater, hejar på åtgärderna för omställning mot en cirkulär ekonomi. Samtidigt ser gruvnäringen, som är en betydande industriaktör i Sverige,
förnöjt på hur regeringen utvecklar strategier som
främjar just deras intressen.
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Fördelen med den nuvarande politiken är som sagt att
i stort sett alla är för implementering av en cirkulär
ekonomi. Nackdelen är emellertid att återvinning,
återanvändning och delning kommer att öka, utan att
naturresursutvinningen minskar. Det sker alltså ingen
omställning från något, endast till något ytterligare,
där den cirkulär ekonomin hamnar så att säga ovanpå
den linjära ekonomin. Om det inte sker någon ersättning kommer de huvudsakliga miljöfördelarna med en
cirkulär ekonomi att gå om intet.
Detta innebär att den miljöpåverkan, i form av till exempel energi, som krävs för att dela, återvinna, och
åte använda resurser och produkter kommer att öka
och addera koldioxidutsläpp till den pågående naturresursutvinningen. Därigenom kan implementeringen av
en cirkulär ekonomi försvåra uppfyllandet av Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.
Cirkulär ekonomi riskerar således att bli en strategi
som för fokus bort från en växande, men fortfarande
ojämlik utvinning, produktion och konsumtion av naturresurser.

Ett annat problem med denna motsägelsefulla politik
är att forskare, praktiker, entreprenörer, lokala beslutsfattare som ska försöka implementera dessa riktlinjer blir osäkra. Ska, till exempel uthyrningsdelen på
företag som H&M, Clas Ohlson och Ikea förbli en liten
sidoverksamhet till kärnverksamheten baserad på billiga naturresurser, eller ska de på allvar försöka ställa
om verksamheten? I förlängningen kan denna politiska
otydlighet öka polariseringen och motsättningarna
inom naturresursfrågorna, eftersom utgången av tillståndsprocesser blir osäker och öppen för påverkan.
Regeringen behöver därför bestämma sig: ska gruvproduktionen öka eller minska?
Till att börja med behöver regeringen fundera över om
naturresursutvinning eller cirkulära lösningar ska prioriteras. Svaret på denna fråga kompliceras av att olika
värden och problem står mot varandra. Till exempel,
ska naturresursutvinning på landsbygden eller de mer
urbana cirkulationslösningarna prioriteras? För att
svara på denna fråga bör de två olika tillvägagång sätten att producera naturresurser föras samman, i forsk-
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ningsprojekt, företagsstyrelser, men framför allt i politiska institutioner.
Samtidigt krävs ett betydligt nyktrare och mer kritiskt
förhållningssätt till en cirkulär ekonomi som en omställning med vinnare och förlorare. Ett sådant förhållningssätt utmanar det rådande vinn-vinn-paradigmet i en cirkulär ekonomi och riskerar därför att
förlora dess breda stöd från allmänhet, företag, forskare och beslutsfattare. Men om en cirkulär ekonomi ska
nå dess radikala hållbarhetsambitioner måste naturresursutvinningen minska.
Nils Johansson, forskare på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH.

19 ”Hundratusentals
ton koldioxid ska släppas ut i Stockholm”
I Stockholm planeras en ny avfallsförbränningsanläggning som skulle släppa ut flera
hundra tusen ton koldioxid per år. Det är inte
acceptabelt. Regeringen bör nu gå vidare med
förslag som innebär att klimatfrågan tydligare
kommer in i tillståndsprocesser så att man kan
stoppa investeringar som leder till ökade utsläpp, skriver miljöprofessorn Göran Finnveden.
DN. DEBATT 210419
Lite i skymundan pågår planeringen för en ny jättelik
förbränningsanläggning för upp till 900 000 ton avfall
i Lövsta i Stockholm. Om den byggs kommer avfallsförbränningen i Stockholm mer än fördubblas trots att
Sverige redan i dag importerar 1,5 miljoner ton avfall.
Utsläppen från Sveriges energisektor är betydande
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trots att i stort sett alla fossila bränslen nu är avvecklade. Det beror på den ökade avfallsförbränningen som
står för ungefär 6 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är framför allt plast i avfallet som orsakar utsläppen.
Enligt Stockholm Exergis egna beräkningar i deras miljökonsekvensbeskrivning skulle anläggningen ge upphov till cirka 200 000 ton koldioxid per år. Det kan
vara lågt räknat eftersom man antar att avfallet som
ska eldas i Lövsta ska innehålla mindre plast än exempelvis avfallet som nu eldas i Högdalen. Men det är antaganden och utsläppen kan därför bli högre.
Sverige har som mål att vara klima neutralt år 2045
och därefter ha negativa utsläpp. Stockholms stad har
som mål att vara klimatpositivt år 2040. De utvärderingar som görs, nu senast av Klimatpolitiska rådet,
pekar mot att Sverige måste öka takten i utsläppsminskningarna för att nå uppsatta mål. Att i det läget
bygga en anläggning som ökar utsläppen gör det naturligtvis ännu svårare att nå målen.
Samtidigt finns det en kritik mot att Sveriges mål inte
är tillräckligt ambitiösa för att leva upp till Parisöver-

enskommelsen. Om man också tar hänsyn till olika
länders ansvar och förmåga att minska utsläppen så
borde Sverige ha mer ambitiösa mål än många andra
länder. Det gör det ännu mer angeläget att inte investera i anläggningar som ökar utsläppen.
Förra året fördes en stor diskussion kopplat till Preems
planerade investering som skulle leda till ökade utsläpp av växthusgaser. Då var det många som ansåg att
det var orimligt att göra en investering i en anläggning
som ökar utsläppen samtidigt som det krävs ökade ansträngningar för att minska dem. Den diskussionen
slutade med att Preem drog tillbaka sin ansökan.
Förbränningsanläggningen i Lövsta har dock inte alls
diskuterats på samma sätt trots att det finns uppenbara likheter. I båda fallen handlar det om långsiktiga investeringar där man bygger in sig i en infrastruktur
som långsiktigt kommer att generera utsläpp och därmed försvåra att man når långsiktiga klimatmål. Det
gör att anläggningen i Lövsta även har ett principiellt
intresse.
De normala tillståndsprocesserna tar oftast inte någon
hänsyn till utsläppen av växthusgaser. Att detta är ett
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problem uppmärksammas i det nyligen presenterade
delbetänkandet från Klimaträttsutredningen. De förslag som ges där kommer dock sannolikt inte att hinna
påverka tillståndsprövningen av anläggningen i Lövsta.
Koldioxidutsläppen finns inte heller med i det förslag
till tillstånd som Stockholm Exergi lämnat in. Däremot
kan man i tillståndsprocessen reglera vilka bränslen
som får användas.
I Stockholm Exergis miljökonsekvensbeskrivning argumenterar man för att utsläppen av växthusgaser
minskar totalt sett och hänvisar till en analys som dock
inte redovisas i detalj. Det gör analysen svår att granska. Resonemanget bygger dock på antaganden om hur
ökad avfallsförbränning i Sverige påverkar avfallshantering och utsläpp i Europa. Det råder stor osäkerhet
om detta, speciellt på lång sikt. Även om utsläppen
skulle minska så skulle det ske i de länder som Sverige
importerar avfall från, i dagsläget bland annat Norge,
Irland och Storbritannien. De eventuella utsläppsminskningarna hjälper därmed inte Sverige och Stockholm att nå sina klimatmål.

Men anläggningen kan i stället byggas så att utsläppen
av koldioxid minskar kraftigt eller till och med blir negativa. Det kan man åstadkomma genom teknik för att
fånga in och lagra koldioxid. Men det tänker man enligt Miljökonsekvensbeskrivningen inte använda i
Lövsta. Stockholm Exergi skriver i en komplettering till
tillståndsansökan att det inte finns ekonomiska förutsättningar för det. Detta trots att kostnaden är ungefär
1 krona per kg koldioxid. Alltså lägre än den koldioxi skatt som man inte behöver betala. Det visar att så
länge man tjänar pengar på det, så kommer man att
fortsätta att släppa ut koldioxid.
Man kan i och för sig tänka sig att anläggningen i ett
senare skede kompletteras med teknik för infångning
och transport av koldioxid för lagring. Det är enligt
Stockholm Exergi tekniskt möjligt. Men sådan teknik
kräver plats och nya hamnanläggningar vilket kräver
ett nytt tillstånd. Eftersom Lövsta är ett kraftigt förorenat område är det dock inte självklart att en sådan
anläggning kan få tillstånd. Det är därför viktigt att det
ingår i den nuvarande ansökan om anläggningen ska
byggas.
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Förutom avfall kommer anläggningen i Lövsta också
använda biobränsle. Klimatnyttan av detta är omdiskuterat och man kan tänka sig att det kan komma omprövningar av användning av biobränsle både i Sverige
och inom EU.
Eftersom anläggningen kan förväntas finnas i flera decennier, så kommer den att generera utsläpp långt efter det att Stockholm och Sverige ska vara klimatpositivt. Det är i strid med nuvarande mål. Det här illustrerar de parallella processer vi ofta ser i klimatsammanhang. Med ena handen fattar politiker och företag beslut om långsiktiga mål och med den andra handen fattar man beslut om faktiska åtgärder som motverkar
målen. Det är inte rimligt. Investeringar som görs nu
måste ligga i linje med de långsiktiga målen. Så anläggningen i Lövsta kan helt enkelt inte byggas enligt
nuvarande förslag.
Nu behöver flera aktörer agera på olika sätt:
Stockholms stad bör tills vidare stoppa ärendet med en
ny detaljplan i Lövsta.
Stockholm Exergi och dess ägare bör fundera på om
man verkligen vill bygga en anläggning som genererar

utsläpp av stora mängder växthusgaser. Är inte risken
uppenbar att man kommer att stå med en anläggning
som är obsolet redan vid invigningen?
Om anläggningen får tillstånd, bör man i tillståndet reglera hur mycket plast som får eldas.
Regering och riksdag bör införa koldioxidskatt på utsläpp av växthusgaser från avfallsförbränning.
Regering och riksdag bör fatta beslut om att aktörer
som lagrar koldioxid från förnybara källor kan få ersättning för det.
Regeringen bör gå vidare med förslag som innebär att
klimatfrågan tydligare kommer in i tillståndsprocesser
och att man kan stoppa investeringar som leder till
ökade utsläpp.
Göran Finnveden, professor i Miljöstrategisk analys,
KTH
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20 ”Enkelspårig debatt
om skogen kan bromsa
klimatarbetet”
Det finns många målkonflikter i skogspolitiken, men i debatten åte kommer också många
enkelspåriga perspektiv som kan leda fel. Exempelvis är den hållbara bioenergin viktig i
Sveriges ambition att öka det förnybara – den
kan fasa ut fossila energislag och ta tillvara på
restprodukter från skogsbruket, skriver Annie
Lööf (C) med flera.
DN. DEBATT 210420
Dagens Nyheter har i en serie artiklar lyft upp skogen
och bioenergin. Det är sant att det finns många målkonflikter i skogspolitiken, men i debatten återkommer
också många enkelspåriga perspektiv som riskerar att
leda fel. Till exempel glöms det ofta bort att biomassan
från skogen är helt avgörande för att ställa om från det
fossila.

Alla svenskar har en relation till skogen. För en del är
det en plats där vi kan nyttja vår underbara allemansrätt för att plocka blåbär och svamp eller fly från en
stressig vardag och finna ro. För en del är skogen ett
levebröd, ett företagande som skapar jobb både till sig
själv och andra och en ekonomisk säkerhet och framtida pension. Skog är ofta något som går i arv, och som
brukas och vårdas av hänsyn till både historiska och
kommande generationer.
Att det finns målkonflikter i skogen är vi som centerpartister väl medvetna om. Vår uppgift som politiker är
att väga dessa målkonflikter mot varandra och därefter
staka ut riktningen för en hållbar omställning. Vi vill
därför beröra fyra punkter, där vi anser att debatten
om skogen alltför ofta är för enkelspårig.
1 Svenska skogsägare gör stora insatser för miljön. I
dagens skogsvårdslag, som kom 1993, är produktionsmålet och miljömålet likställda. Svenska skogsägare
jobbar kontinuerligt med naturhänsyn. Exempelvis
skapas bättre levnadsmiljöer för insekter och svampar
via höga stubbar och hänsynsytor, vilket göra att
skogsbeståndet över tid ändrar karaktär och blir mer
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varierat. Det skapar på lång sikt ett mer blandat skogsbestånd över hela Sverige, och innebär att förutsättningarna för skogens biologiska mångfald ständigt förbättras.
För 100 år sedan såg det helt annorlunda ut. Alltför
stora delar av Sverige var kalhugget och miljöhänsyn
stod inte i fokus. Detta är förändrat i dag, och för varje
träd som avverkas planteras två nya. Den hållbarhetsförbättring som ständigt pågår välkomnar och bejakar
vi.
2 Skogen har en ovärderlig roll i att fasa ut det fossila. I
dagens debatt hörs det ofta att vi måste låta den svenska skogen stå för att rädda klimatet. Detta eftersom
klimatkrisen är akut, medan ett träds kretslopp är runt
70–110 år. Detta kan kanske ses som en quickfix men
riskerar att underminera våra långsiktiga klimatmål.
En växande skog fångar upp utsläppen av koldioxid.
Den svenska skogen nettobinder mer än 40 miljoner
ton koldioxidekvivalenter varje år. Men när skogen slutar växa når den en ko balans, det vill säga att den
släpper ut och binder lika mycket kol och slutar bidra
med klimatnytta. Därefter kan skogen till och med bör-

ja släppa ut mer koldioxid än vad den binder, enligt
vissa forskare. En obrukad skog riskerar därmed att bli
en koldioxidläcka.
Samtidigt leder en obrukad skog till att utfasningen av
fossil energi och fossila material riskerar gå långsammare. Sverige och EU måste dramatiskt minska våra
utsläpp och senast 2050 ska EU vara klimatneutralt,
det vill säga att vi får släppa ut lika mycket växthusgaser som vi tar upp. Det innebär att ju mer vi förlitar oss
på att binda koldioxid i skogen, desto mer riskerar
andra frestas att fortsätta släppa ut. Vi kan alltså hamna i ett läge där vi i Sverige inte längre kan bruka våra
skogar, eftersom andra EU-länder använder fossil
energi. Det gör att när den obrukade skogen obönhörligt når sin kolbalans, och därmed slutar binda koldioxid, riskerar vi att ha ett större användande av fossil
energi än om vi brukat skogen, och vi riskerar att helt
missa klimatmålen och äventyrar hela Parisavtalet.
Det är därför en riskfylld strategi som debattörer och
EU-kommissionen har när de menar att det bästa för
klimatet är att låta skogen stå. Dels för att en växande
skog fångar mer ko dioxid, och dels för att det riskerar
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att utfasningen av de fossila energislagen och materialen går långsammare än planerat. Skogen ska stå, den
ska växa, ta upp koldioxid, men den ska också brukas
ansvarsfullt.
Centerpartiet vill se ett hållbart skogsbruk. Det långsiktigt bästa vi kan göra för klimatet är att bruka och
avverka skogen när den är fullvuxen och nått sin kolbalans och samtidigt plantera ny skog som kan fånga in
mer koldioxid. Den avverkade skogen kan därefter användas till att ersätta fossila råvaror och produkter,
som olja, gas, stål och cement. Eftersom all skog inte
avverkas samtidigt i Sverige, och eftersom den årliga
avverkningen är lägre än tillväxten, kan vi med ett
hållbart skogsbruk se till att skogen inte bara levererar
hållbara produkter utan också är en pålitlig kolsänka
över tid. Det som är bäst för klimatet är också det som
är bäst för skogsägaren – det vill säga att de avverkade
träden kan sågas till virke och därmed under lång tid
binda koldioxid i byggnader.
3 Bioenergi är en viktig restprodukt. Alla träd blir dock
inte virke, utan det är sant att det som kallas rundvirke
ibland eldas direkt i ett kraftvärmeverk och blir till

fjärrvärme i våra hus. Det är dock inte någon svensk
skogsägares förstahandsval, eftersom det är dåligt betalt, jämfört med vad du får om du säljer trädet till ett
sågverk.
Den största delen av svensk bioenergi är från restprodukter från skogsbruk, som grenar och toppar, och biprodukter från sågverks- och massaindustrin. När
rundvirke eldas är det främst för att det är för dålig
kvalitet för att bli något annat, angripet av granbarkborrar eller för klent, till exempel för att det kommer
från gallringsprocessen i skogen, där man avverkar
mindre träd för att ge andra möjlighet att växa. Tack
vare bioenergi är Sveriges värmesystem nästintill fossilfritt i dag, långt från 80-talets oljeberoende. När
kraftvärmeanläggningar snart börjar fånga in koldioxid
blir systemet utsläppsfritt och i stället skapas negativa
utsläpp.
4 Äganderätten i skogen är ovärderlig. För oss är det
grundläggande att skogsägarens äganderätt stärks. För
att våga vårda sin skog på det hållbara sätt som skogsägare gör i dag måste de vara säkra på att skogen inte
tas ifrån dem.
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Äganderätten behöver värnas på både nationell och europeisk nivå. På nationell nivå behöver förslagen från
äganderättsutredningen delvis arbetas om, för att gå i
linje med de skrivningar om frivillighet och stärkt
äganderätt som finns i januariavtalet. På europeisk
nivå behöver vi arbeta än hårdare för att skapa en förståelse för att skog innebär olika saker runt om i EU
och att skogsbruk därför är något som bäst sköts på
medlemsstatsnivå.
Vi ser att det finns ett antal målkonflikter som behöver
lösas framöver. Sverige har en hållbar skogspolitik –
men den ska så klart bli ännu bättre. Svenska skogsägare, som på många håll är mindre familjeskogsbruk,
gör ett viktigt klimat- och miljöarbete i hela landet,
inte minst för den viktiga biologiska mångfalden. Men
framför allt så behöver diskussionen bli mindre enkelsidig och visa upp flera perspektiv. Den hållbara
bioenergin är viktig i Sveriges ambition att öka det förnybara, då den både kan användas för att fasa ut fossila
energislag, och ta tillvara på restprodukter från skogsbruket.
Annie Lööf (C), partiledare

Emma Wiesner (C), Europ parlamentariker
Peter Helander (C), skogspolitisk talesperson
Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson
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21 ”Nytt lagförslag
omöjliggör kampen
mot hundsmuggling”
Förslaget till ny djurhälsolag skulle leda till att
Tullverket inte längre kan stoppa fordon för att
söka efter hundar. I praktiken innebär det fri
lejd för kriminella djursmugglare. Förutom lidande för djuren innebär hundsmugglingen att
vi riskerar att få in farlig smitta som rabies i
Sverige, skriver Christina Nordin och Charlotte
Svensson.
DN. DEBATT 210421
Smugglingen av hundar eskalerar. Förra året stoppade
Tullverket rekordmånga smuggelhundar vid Sveriges
gränser och trenden har förvärrats ytterligare de första
månaderna i år. Det är en både grym och lukrativ verksamhet, ofta med kopplingar till den organiserade
brottsligheten. Förutom lidande för djuren innebär
hundsmugglingen att vi riskerar att få in farlig smitta

som rabies i Sverige. Tullverket och Jordbruksverket
har kraftsamlat för komma åt smugglingen men mer
behöver göras. Därför är det med oro vi konstaterar att
förslaget till ny djurhälsolag äventyrar arbetet mot
hundsmugglingen.
I Tullverkets lokaler vid Öresundsbron tar livet slut för
många smugglade valpar efter en lång resa. Ofta har
den börjat på en så kallad valpfabrik i Polen, Rumänien, Bulgarien eller Balkan där valpar föds upp på löpande band under usla förhållanden. Valparna separeras ofta för tidigt från sina mödrar för att skickas i väg
på den påfrestande smugglingsresan norrut. När de
kommer fram till den svenska gränsen är de inte sällan
i dåligt skick. Efter en samlad bedömning är dessvärre
avlivning ofta det enda beslut som återstår att fatta för
Jordbruksverket.
Smugglingen av hundar har ökat kraftigt och det syns
tydligt i statistiken. Årets tre första månader stoppade
Tullverket 130 hundar. Förra året stoppades totalt 280
hundar och året dessförinnan 200 hundar. Flera gånger i veckan stoppar Tullverket hundar vid Öresunds-
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bron, i hamnarna i Skåne och Blekinge, men även i
Nynäshamn.
Att djur far illa är allvarligt men långt ifrån det enda
problemet hundsmugglingen medför. Smittorisken är
en annan allvarlig konsekvens. På kontinenten finns en
rad sjukdomar som vi i Sverige länge arbetat aktivt för
att inte få in i landet. Rabies är den värsta, en virussjukdom som nästan undantagslöst leder till döden för
både människor och djur om inte behandling sätts in
redan innan man vet om att man är smittad.
Även gatuhundar som tas in i Sverige via så kallade adoptionsorganisationer har i vissa fall visat sig vara del
av den illegala införseln av hundar till Sverige. Sedan
förra sommaren har flera hundar från bland annat
Ryssland haft bristande rabiesskydd trots veterinärintyg som uppenbarligen inte är riktiga. En del organisationer uppmanar också sina köpare att vaccinera mot
rabies i Sverige för att dölja att hunden inte har varit
skyddad när den kom hit. Detta trots att man utsätter
omgivningen för en smittrisk.
Hundsmugglingen har i dag ofta en koppling till den
organiserade brottligheten. Som en effekt av pandemin

har efterfrågan och därmed priserna på hundar ökat
mycket. Där det finns stora pengar att tjäna, där ser
kriminella grupperingar en möjlighet. En valp som
kostar 2 000 kronor att köpa från en valpfabrik i Polen
kan säljas för allt mellan 6 000 och 30 000 kronor i
Sverige. Intyg om vaccinationer och de EU-pass som
behövs för att resa med hundar över gränserna inom
EU förfalskas eller tillhandahålls av mindre nogräknade veterinärer i ursprungsländerna.
Som hundköpare är nog inte det första man tänker när
man ser den där lilla valpen att man riskerar att bidra
till djurplågeri, smittspridning och den organiserade
brottsligheten. Men hur betagen man än blir så gäller
det att vara kritisk. Mycket går att göra för att undvika
att köpa en smugglad hund, bland annat kan man ta
del av Jordbruksverkets information. Trots det finns
en risk att bli lurad. Det finns exempel på att smugglare använt lånade hus och tikar som får agera mödrar
för att allt ska verka vara i sin ordning när köpare
kommer för att titta på valpar.
Smugglarna jobbar raffinerat och organiserat. Det är
en grym verksamhet som vi myndigheter måste agera
142

kraftfullt för att förhindra. Tullverket och Jordbruksverket har intensifierat arbetet. Rutiner och samarbete
har utvecklats men mer behöver göras. Vi kommer att
arbeta ännu mer med att synkronisera våra insatser.
Det är viktigt att hanteringen av djur sker sömlöst för
att den ska vara djurskydds- och smittskyddsmässigt
säker. För att kunna föra kampen mot djursmugglingen på ett effektivt sätt behöver vi lagar och befogenheter som möjliggör det. Dessvärre kan vi konstatera att
förslaget om en ny samlad djurhälsolagstiftning som
nu bereds riskerar att omöjliggöra vårt arbete med att
stoppa hundsmuggling. I våra remissvar till regeringen
lyfter vi fram flera problem med lagförslaget.
I förslaget till ny djurhälsolag tar man bort sällskapsdjur och andra levande djur från inregränslagen. Det
innebär att Tullverket inte skulle ha rätt att stoppa ett
fordon för att söka efter hundar. Vi skulle heller inte
kunna omhänderta hundar i väntan på besked från veterinär om vad som ska ske med hunden. I praktiken
skulle förslaget, om det blir lag, innebära fri lejd för de
kriminella som ägnar sig åt smuggling av sällskapsdjur.

Ett syfte med den nya samlade djurhälsolagstiftningen
är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk om den fria rörligheten. Vi menar att det går
att både anpassa lagstiftningen till EU-regler och behålla de befogenheter att ingripa som Tullverket och
Jordbruksverket har i dag. Här ser vi att lagstiftarna
behöver tänka om. Men vi ser också behov av andra
förändringar för att kunna jobba ännu mer effektivt
mot hundsmugglingen.
I dag begränsas möjligheterna att utbyta information
av sekretessregler. Exempelvis har veterinärer i dag
inte rätt att varsko myndigheterna när de misstänker
att en hund är smugglad. Ökade möjligheter att utbyta
information skulle göra att vi kunde arbeta effektivare
mot hundsmugglingen.
Vi är många som har ett ansvar för att motverka hundsmugglingen. De marknadsplatser där hundarna säljs
behöver göra allt för att minska risken att de bidrar till
den här olagliga handeln med smugglade djur. Varje
enskild hundköpare måste göra allt för att undvika att
köpa en smugglad hund. Vi myndigheter har ett stort
ansvar för att motarbeta hundsmugglingen och för att
kunna göra det behöver vi en lagstiftning som möjliggör och inte hindrar oss i det arbetet.
Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
Charlotte Svensson, generaltulldirektör
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22 ”Inga bevis för att
chefer blir bättre av att
gå på kurs”
En vanligt förekommande uppfattning är att
chefer och ledare utvecklas bäst genom att gå
på kurs. Men det finns ingen evidens för att det
är det bästa sättet att utveckla ledarskapets
kompetens. Risken är att cheferna efter en
kurs får en mer idealiserad bild av sin roll som
inte stämmer med vardagens verklighet, skriver forskarna Gunilla Avby och Sofia Kjellström.
DN. DEBATT 210422
I en ny publicerad rapport, ”Läget för ledarna 2021”,
från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, beskrivs en sammansatt och utmanande situationen för
chefer och ledare i kommunal vård och omsorg. De ska
förhålla sig till olika lagregleringar, resursbrist, svårigheter att rekrytera kompetent personal och inte minst

bristen på administrativt stöd. Dessutom ska de tillfredsställa de allt högre kraven från såväl allmänhet,
politiker, högre tjänstemän och medarbetare. Kommunala chefer inom vård och omsorg har mindre stöd än
inom de ofta mansdominerande tekniska domänerna.
Covid-19-pandemin har ytterligare spätt på chefernas
redan komplexa uppdrag, vilket särskilt blivit märkbart inom äldreomsorgen.
Att leda i en komplex verksamhet som hälso-, sjukvård
och omsorg gör att tilltron till managements planerbarhet oftast måste förkastas. En hög grad av komplexitet innebär att det inte alltid går att förutse vare sig
kortsiktiga konsekvenser eller långsiktiga effekter av
ett beslut eller en åtgärd. Det ställs andra och nya krav
på ledarskapet och förmågan att leda och driva utveckling. Till exempel att förändringstaktens karaktär och
styrka ökar, och chefer kommer att ställas inför fler
okända och osäkra situationer framöver.
Det är bra att dessa chefers situation uppmärksammas,
och ”Läget för ledarna” lyfter behov av praktiknära
forskning om effekter av ledarskapsutveckling och
kunskapssammanställningar. Utbildning i form av kur144

ser och program efterfrågas men dess karaktär behöver
problematiseras. Ett sätt att påskynda ledarutvecklingen är att stödja och förbättra pågående, informellt dagligt lärande på arbetsplatsen, vilket kan göras med
hjälp av evidensbaserade lärandeprinciper och anpassas till individuella och organisatoriska behov.
1 Enskilda kurser har begränsad effektivitet. Forskningen visar att enstaka ledarprogram kan ha en positiv effekt på ledarbeteenden, givet att de integrerar
lärmetoder, har hemläxor mellan träffarna, och bygger
på samarbete mellan akademi och praktik. Andra studier visar att ledare efter en kurs får en mer idealiserad
bild av sin roll som inte stämmer med vardagens verklighet, och att det kan påverka arbetsmiljön negativt.
Ett annat problem är att ad hoc-kurser används som
belöning för chefen.
Kurser kan ge teorier, metoder och modeller som är en
bra bas att stå på, men själva hantverket kräver att
komma i görandet och sker bäst i vardagsarbetet. Om
nu kurser inte alltid är så bra, vad finns det för alternativ, och vad säger ledarna själva om hur de blivit bra
ledare.

2 Ledarutveckling sker genom relationer och utmaningar. När över 1 000 framstående ledare, kvinnor
och män, över hela världen i olika kontext tillfrågas om
vad som främst utvecklat deras ledarskap är svaret: utvecklande relationer och utvecklande utmaningar.
Därefter kommer svårigheter som man lärt sig av. Endast en mindre andel ledare nämner kurser eller de så
kallade självutveckling aktiviteter som äger rum på fritiden.
Utveckling genom relation och utmaningar i arbetet är
därför några av de mest kraftfulla sätten som en person utvecklas. Utvecklande relationer inkluderar allt
från att bolla idéer med en kollega till mer formella och
strukturerade aktiviteter som mentorskap och coachning. I några fall är relationen asymmetriskt där den
ena är mer erfaren (till exempel mentor, chef som
coach) och i andra fall är det två eller flera individer i
ett symmetriskt förhållande (till exempel nätverk, kollegialt lärande).
Att utvecklas genom utmaningar på arbetet handlar
om att uppmärksamma och lära från att ta sig an nya
uppgifter och utmaningar. Något som är oväntat, nytt
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eller ska genomföras under press är mer utmanande
och ställer högre krav. Det är ju precis detta som är
chefernas komplexa vardag, varje dag. När ”utvecklande arbetsuppgifter” används som en metod för ledarutveckling så är kärnan att medvetet och avsiktligt använda nya och utmanande uppgifter för att bli bättre
som ledare. Detta kräver att organisationen uppmärksammar det dagliga lärandet och skapar strukturer för
att stödja chefer att hantera utmaningar och dilemman
de möter.
3 Ledare utvecklas i vardagens arbete. Ledare behöver
inte en kurs till att åka på, utan snarare krävs att förutsättningar skapas för ett lärande integrerat i vardagens
görande. Forskningen visar att skapa mötesplatser,
strukturer och aktiviteter, företrädelsevis gränsöverskridande för att åstadkomma en viss grad av varians i
kompetens och perspektiv, är ett framgångsrikt recept.
Ledare behöver också avsätta regelbunden tid för att
tillsammans med kollegor och medarbetare reflektera
över arbetets hinder och möjligheter. Att ta sig tid att
ringa in problemets kärna och därefter ha modet att i
verksamheten pröva nytt genom ett småskaligt expe-

rimenterande där lärandet även kan ses komma från
felslagna försök och misslyckanden. Ett brett engagemang och gemensamma analyser leder till väl genomarbetade beslut, som i slu ändan kan bidra till hållbara
förändringar i praktiken.
4 Ledarskap är en kollektiv förmåga. Ledarskap har
stor betydelse för att skapa en kultur som värdesätter
lärande och utveckling. Oberoende av hur talangfull en
individ än är måste denne aktivt stöttas för att bli
kompetent i sin yrkesroll. Detta gäller inte bara medarbetare utan även chefer. Ledarskap kan betraktas
som en kollektiv förmåga, vilket innebär att ledarskap
är något som uppstår i en grupp och inte bara handlar
om den individuella rollen. De utmaningar som chefer
möter i vardagsarbetet står för en stor del av den träning i ledarskap som de behöver, vilket innebär att
chefer på samma sätt som medarbetare behöver en
stödjande lärandemiljö.
Ett bra ledarskap är en viktig förutsättning för att
framgångsrikt kunna både leda och utveckla verksamheten. Dessvärre har ledarskapets ansvar för lärande
och utveckling inte fått särskilt stort genomslag i prak-
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tiken, utan chefer tenderar att i hög grad arbeta med
driftsfrågor och administration. Forskning markerar
ledarskapets betydelse för att organisera det vardagliga
arbetet så att exempelvis en god omsorg ges till patienter och brukare samtidigt som goda förutsättningar
skapas för att medarbetare ska kunna utveckla både sig
själva och sitt arbete. Genom att förena drift med utveckling och ledarskap med medarbetares kunskap och
kompetens kan verksamheten gå mot en mer medveten
och kunskapsrik praktik.
Det är utmanande att räkna hem investeringar i ledarskap. Organisationer behöver bli bättre på att skapa
hela integrerade system för ledarskapsutveckling, som
tjänar bredare organisatoriska behov och inte bara leda
till kortsiktiga resultat utan också till långsiktiga effekter.
Så nästa gång du hör en person efterfråga en kurs, fråga i stället vilken den största utmaningen hen stött på i
veckan och hur ni kan hjälpas åt att lösa den.
Gunilla Avby, docent i pedagogik, ledarutvecklare, tidigare chef i offentlig sektor

Sofia Kjellström, professor i kvalitet förbättring och
ledarskap
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Om samhällsplaneringens problem

149

.Sven Wimnells hemsida:

Samhällsplaneringens problem.Hur ska
man kunna förbättra världen
På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassi ka-tionssystem för mänskliga verksamheter som styr världen. Forskningen
har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet
Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden
som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika
områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som ck länkar på
de 129 sidorna.
De särskilda utredningarna/bilagorna nns förtecknade i följande
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste
årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf

Mänskligheten har förändrats mycket sedan
tidernas begynnelse.
Historisk tid med skriftspråk är cirka 5000 år. Religionerna är cirka
2000 år. Demokratins formella genombrott skedde för cirka hundra år
sedan. Tekniken har utvecklats: transporttekniken, internet, TV och
mobiltelefoner o d gör att världen nu är ett stort gemensamt samhälle
för jordens alla folk
I Svenska regeringen har biståndsministerns område omvandlats till ett
område för internationellt samarbete. Sverige är ett litet land, men bör
använda samarbetsministern för att förbättra världen utanför Sverige
Men regeringens huvuduppgift är de inrikes förhållandena
Förbättringar både utomlands och Sverige kräver i första hand förbättringar av människornss kunskaper och väderingar. Och de måste
gälla alla kunskapsområden
Som hjälp har forskats fram ett allomfattande system för mänskliga
verksamheter som gäller både tänkande/kunskaper och handlingar.

De senaste bilagorna, som var för sig ofta redovisar aktuella saker
i alla de 129 delområdena. förtecknas i kronologisk ordning på
hemidan http://wimnell.com med den senaste allra överst.
Från http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzn.pdf
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Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
miljöerna kan gälla
* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
värden och funktioner
* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
värden och teknologiska funktioner.
Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna.
Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

Människorna påverkar och påverkas genom verksamheter i fyra
olika roller i livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de
fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn
till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.
Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att nna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheterna i varje planeringsfall :
Hur var det ?
Hur är det ?
Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individer-nas
levnadsvillkor, som ges av
psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och sociala miljöer.
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Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja

Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats - måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet: tillfredsställelse för individen.

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

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

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla informations öden. I själva
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utredning, utbildning, information och planeringar
Planeringar bör nnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för geogra ska områden av olika storlekar. För alla
planeringar bör nnas era framtida tidshorisonter. Både tillstånd och
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer
som fördelar i rummet och förändrar med tiden

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska pro-cesser och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan
alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-tion av
förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de psykiska
processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer genom
både inre och yttre informations öden
Förändringsprocesserna hålls igång av informations öden i och mellan
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och spridning
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar
världen
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena
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Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket,
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem.

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

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

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

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

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

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

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

Utvecklingens krafter
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser.
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och handlingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d.
Naturen och människorna påverkar och påverkas
För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda,
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskriva sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning särskilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det behövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utredningssystem
Naturen har inga tankar och kan inte själv beskriva vad den gör,
för att få fram beskrivningar om naturens krafter och resuser blir
det bl a uppgifter för människor inom naturvetenskaperna att göra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats fram en planerings loso
och ett klassi kationssystem för mänskliga verksamheter som ska
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam
värld

1. Psykologiska och loso ska verksamheter.
20 område
2. Religiösa verksamheter o d.
5 område
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 område
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 område
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
30 område
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
21 område
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 område
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar.
Allmän geogra . Biogra . Allmän historia
12 område
Summ
129 område
Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna
Alla röstberättigade måste känna till vad demokratiska samhällen
består av och hur de fungerar och behöver känna till systemet för
de mänskliga verksamheterna
Isynnerhet de som sysslar med information och utbildning och de
som har makt och ledande ställning i verksamheterna behöver
kunskaper om allt och har i sitt arbete nytta av att väl känna till
alla verksamheter som formar framtiden.
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Systemet för mänskliga verksamheter
1. Psykologiska och loso ska verksamhete
20 områden
Texten för områdena är länk till hemsidan
SW 1 Psykologiska och loso ska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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


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

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

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

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

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
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7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
21 områden
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

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
geogra . Biogra . Allmän historia
12 områden
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geogra o historia. Biogra .
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW 91 Allmän geogra , reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 92 Biogra ska verksamheter, släkthistoria o d.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
SW 93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
SW 94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
SW 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
SW 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
SW 97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika.
SW 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
SW 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.
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Den fundamentala påverkanskedjan
Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling.
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i
den yttre verkligheten.
Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta
(eller onytta).
De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter
som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och och
nya ekonomiska och kulturella handlingar.
Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga kulturella verksamheter.
Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämpliga
kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna nns de
offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I
världen för övrigt nns många dåliga utbildningssystem eller inga alls

strin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, video etc, i
konst- och designvärlden, överallt. Dessa verksamheter översvämmas
av informationer och program som visar livsstilar som inte befrämjar
uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga
viljor.
De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av individernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljorna. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de kulturella verksamheterna förmedlar
Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till.
Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet bildar ett
enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. Det som
då nns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter och mål
med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration och senare överenskommelse

Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verklig-heter
och viljor nns också i alla andra kulturella verksamheter: i nöjesindu-
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Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr utvecklingen i världen
Kunskaps- och värderingsverksamheter
Samlade kunskaper och övergripande värderinga
Samhällenas arkiv, bibliotek och gällande kunskaper och värderingar.
Bl a Mänskliga Rättigheter.Kunskapsforskning. Överblickande samhällskunskap. Lärdomshistoria

Sambandsforskningsverksamheter
Samband och samordning mellan olika verksamhete
Naturforsknings- och matematikverksamheter
Naturkunskap. Matematik. Astronomi, rymdforkning. Fysik. Kemi
Geologi. meteorologi, hydrologi o d. Arkeologi o d. Biologi, ekologi,
naturgeogra , utvecklingslära, ärftlighet. Botanik, Zoologi
Teknologiska/ ekonomiska verksamheter
Allmänt om Teknologiska / Ekonomiska verksamheter

Individernas inre verkligheter
Tankar om hur det var, är, kan bli och bör bli. Framtidsvisioner
Individens känslor, värderingar o d. Estetik. Ideologi, uppfattningar
om samband o d. Psykiska mekanismer. Psykologi od. Individens logik. Vetenskapsteori od. Individens moral och tankar om moral
Religiösa verksamheter od
Politiska vetenskaper
Statistik. Demogra . Statvetenskap. Nationalekonomi. Internationell
ekonomi. Lagar och förordningar, traktat, juridi
De demokratiska församlingarnas verksamheter.
Riksdag. Kommun- och landstingsfullmäktige. Regering. Mellanfolkliga centrala organ, FN, EU od.
Politiska krav och politiska planeringar
Poltiska partier o d om indidviernas kroppsliga förhållanden, utbildning o d, fysiska miljöer och ekonomiska verksamheter, sociala miljöer o d

Hälso- och sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinär
Ingenjörsverksamheter, konstruktion o d
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, ske od
Hushållsverksamheter
Mat, boende. El-, gas- värme-, vatten-, avloppsförsörjning o d
Sophantering. Användning av inventarier od. Personlig hygien och
verksamheter i hemmet. Hushållsekonomi, inkomster och utgifter o d
Städning od. Personvård: barnuppfostran, hjälp till gamla och sjuka i
hemmet
Kontorsarbete o d. Datoranvändning
Opolitisk offentlig civil förvaltning
Militära verksamheter. Fredsarbete
Handelsverksamheter
Telekommuniationsverksamheter

.
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Förlagsverksamheter o d

Socialvård.

Transportverksamheter. Resebyrå. Lagringsverksamheter o d
Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter

Äldre sociala miljöer

Allmän företankjgsekonomi. Arbetsförmedling. Arbetsmarknad

Vissa sociala miljöer. Bl a brott och kriminalvård m

Marknadsförings- och reklamverksamheter o d

Undervisning o d. Forskning

Tillverkning av varor
Tillverkning / byggande av byggnader och anläggningar

Sociala verksamheter i boendet
Verksamheter i allmänna grupper od

Kulturella verksamheter

Sport. Idrott od

Allmänt om fysiska och sociala miljöer och konst och kultu

Språkvetenskap
Litteraturvetenskap
Skönlitteratur

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

Tidningar o d

Formgivning av byggnader och anläggningar. Arkitektur

Allmän geogra . Lokalhistoria. Reseskildringar

Formgivning av föremål och ljud
Skulptur. Museer. Konsutställningar. Konsthantverk. Bruksföremål
Konstmåleri. Gra sk konst. Teckenkonst. Fotogra . Musi

Biogra ska verksamheter

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

Historieskrivande verksamheter, allmän historia
Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistpria. Medeltidens
och nya tidens historia i allmänhet och i Europa. Medeltidens och nya
tidens historia i Asien. Medeltidens och nya tidens historia i Afrika
Medeltidens och nya tidens historia i Nord- och Mellanamerika
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Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer,
yrken och utbildningar m m
http://wimnell.com/omr40zl.pdf. del 2=40zm.pdf. del 3=40zn.pd

5

Kapitel 2: Något om världshistoria och Sveriges
historia

5

ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia

Innehåll
Kapitel 1: Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga
verksamheter.

6
6

World Values Surve
Kulturkartan 201

6
6

Världsarvslista
Världsnaturfonden WWF

Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas
begynnelse

6

Utrikespolitiska institute

Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafte

6
6

Gapminde
Exempel på statistik: Choose a grap

1

Utvecklingens krafter

6

1

Systemet för mänskliga verksamhete

1

Den fundamentala påverkanskedja

1

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

6
6
6
7
7

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVENSK
UTRIKESPOLITI
Afrika söder om Sahar
Asien och Oceanie
Europa och Centralasie
Mellanöstern och Nordafrik
Nordamerika Latinamerika och Karibie

3

Sveriges regeringar under 100 å

3

Makthavare i världen efter andra världskriget

4

Världskarta med världens befolknin

4

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

7
7

Amnesty. Årsrapport - mänskligarättigheter 2016/201
Amnestys årsrapport 2016: En politik som demoniserar
skapar rädsla och splittrin

8
8
8
9
10

Sveriges histori
Vänstervåg. Högervå
Sveriges kungaläng
Regeringskansliet genom tidern
Palm, August, "Mäster Palm
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10

Kapitel 3: Något om områdena 1-5

11

SW 1 Psykologiska och loso ska verksamheter.

11
11
11
11
12
12

101 Arkiv och 102 bibliotek. Om det vetande som nns.
Kungliga biblioteket - SverigesNationalbibliotek.
Klassi kationssystemet för verksamheter och biblioteks
systemen
Om klassi katio
LIBRIS/SAB klassi kationssyste
Dewey decimalklassi katio

12
12
12
12
12

103. Encyklopedier och övergripande värderingar
Encykloped
FN:s högkommissarie för mänskligarättighete
Europeiska konventionen om de mänskligarättighetern
Medborgerliga fri- och rättighete

12
13
13
14

104. Övergripande loso ska versamheter om samban
Systemet för mänskliga verksamhete
Kommentarer till Samhällsplaneringens problem.
Kort om skillnader mellan klassi kationssystemet för mänskliga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och

SAB
14

105. Övergripande om forskning. Om det mer vetande man
vill h
Samhällsplaneringens problem.
Standard för svensk indelning av forskningsämnen 201
Vetenskapsråde
forskning.s

14
15
17
18

18
18
18
18
18

Forma
Fort
Riksbankens Jubileumsfon
VINNOV
KK-stiftelse

18

106-107. Övergripande om ekonomiska och kulturell
verksamhete
Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI
2007. Utbildning enligt SUN 2000, SCBs statistik om allt.

18
18
19
20
20
21
21
22
22
224

108. Samhällskunska
Klassi kationssystemet för verksamheter. Med några
förtydligande kommentare
Mer om verksamheter
Sociolog
Framtidsplaneringa
Schema över påverkans- och förändringsproble
Förteckning över verksamheter

22
22
23
23
23
23
24

109. Filso ns historia. Idé- och lärdomshistoria
Filoso
Filoso ns historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom
De stora losofern
Ludwig Wittgenstei
Idé- och lärdomshistori
I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria
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8	

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011 Reviderad 201
Gymnasie

26

11-19. Individernas inre verkligheter

26
26
26
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
32

SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter
Schema om inre och yttre verkligheter och verksamhete
Hjärna
människosy
tro och vetand
erfarenhe
minn
bildnin
realis
idealis
förnuf
intuitio
attity
inlärnin
intellektualis
antiintellektualis
vanföreställnin
dagdrö
hallucinatio
fördo
opinio
nor
institutio

32
32
35
32
32
33
33

SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d
förändring
framstegstanke
traditio
framtidsforsknin
Framtidskonvente
växthuseffekte

33
33
34
34
34
34
35
35
35
36

SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
värderin
emotio
empat
sympat
kärle
eroti
esteti
stres
depressio

36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
41

SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d
nätver
världsbil
världsåskådnin
livsåskådnin
ideolog
religio
buddhistisk loso
indisk loso
isla
konservatis
liberalis
socialis
kapitalis
globaliserin
nationalis
populis
rasis
främlings entlighe
hedersvål
islamisk kvinnosyn
etnicite
integratio
levnadsniv
livskvalite
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41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42

politi
SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d
biologisk psykolog
personlighetsutvecklin
personlighetspsykolo
perceptionsstörnin
ADH
psykisk störnin
psykossjukdo
psykiatr
socialpsykolog

43
43

SW 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d
logi

43
43
44
44
44
44
44
44
45
45

SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
eti
mora
kardinaldygde
dödssyn
rättvis
brottslighe
polise
Tidningsutgivarn
dagstidnin

46

SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst

46
46

Informationsstress vår nya folksjukdom
Opinionsundersökningar.SOM-institute

46

2. Religiösa verksamheter

46

31-34. Politiska vetenskaper

46
46

35. De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter
SW . 351 Sveriges riksdag

46

SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige

46

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

47
47
47

SW . 353 Sveriges regering
Politikområden för politiken 28 juli 201
Politiska och opolitiska planeringa

47

SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

47

36-39. Politiska partier och organisationer. Politisk
verksamma personer. SOU
Politiska partier i Sverig
Statens Offentliga Utredningar, SO
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar
och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och
näringar. Arbetsförmedlingens hemsida
http://wimnell.com/omr658f.pdf

47
47
47

47

4. Sambandsforskningsverksamheter

47

5. Matematik och naturvetenskap.
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47

Kapitel 4: Statliga myndigheter stiftelser och
bolag. Professorer vid universitet och högskolor

47

Kompletteringar med yrken, näringsliv, utbildning m

480

SW 1 Psykologiska och loso ska verksamheter

515

SW 2 Religiösa verksamheter o d

521

SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter

535

SW 4 Sambandsforskningsverksamheter

536

SW 5 Naturforsknings - och matematikverksamheter

549
55
55
57
58
59

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, ske
SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning

60
60
60
60
61
62
62
62
62
63
64

SW 65 Administration, distributio
SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning
SW . 6525-6529 Militära verksamheter o
SW . 653 Handelsverksamheter
SW . 654 Telekommunikationsverksamhete
SW . 655 Förlagsverksamheter o d
SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå,lagring o d
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter
SW . 658 Företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad
SW . 659 Marknadsförings- ochreklamverksamheter o

64
64

SW 66/68 Tillverkning av varor
SW 69 Tillverkning/ byggande avbyggnader o anläggninga

64
64

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

65
66
66
67
67

SW 71 Övergripande formgivning/ planering fysiska miljöer
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställnin
SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål
SW 75 Konstmåleri. 76 Gra sk konst, tecken 77 Fotogra
SW 78 Musik ( konserter o d 792

68
68
68
68
69
69
69
69
69
70
72
72
72

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
SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter
SW . 7951 Socialvård.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter
SW . 7957 Undervisning o d
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boende
SW . 7959 Sociala miljöer i allmänna grupper o d
SW 796/799 Sport, idrott o d

73
73
73
73

SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratu
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89
SW 81 Litteraturvetenskap.Litteraturhistoria
SW 82/89 Skönlitteratur på olika språk

73

SW 9 Saklitterära verksamheter. Allmän geogra och
historia. Biogra
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
SW 91 Allmän geogra , reseskildringar. 913/919 mots. 93/99
SW 92 Biogra ska verksamheter, släkthistoria o d

73
74
74
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74

SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia

Ansvarsområde
Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern i regeringen svarar för verksamhetsområdena 1-5, 8-9 och en stor del av 7.
Övriga ministrar svarar för område 6 och en liten del av 7
I omåde 6 sköts område 61 hälso- och sjukvård huvudsakligen av regionerna och område 64 av kommunerna. I område 7 sköter kommunerna områdena 71 och 72 och kulturministern områdena
73- 794 och 796-799. Det blir inte mycket kvar till de övriga ministrarna huvudsakligen övergipande delar av 795
Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern har inte
hög hand om sina områden, beklagligt eftersom kunskaper och värderingar har stor betydele för demokratin
I Sven Wimnell 7 januari 2021: Om stora regioner och regionstyrelser.
Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar till 1 januari 2021
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf
gjordes en genomgåg av regionerna med följande slutsat
Slusat
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
Det viktiga är att staten får planeringar för de 6 stora regionerna som
de nu inte tycks ha och som behövs.
Regeringen behöver ha en regionminister, oklart var, som kan hantera
regionerna. Det kan kanske vara klimat- och miljöministern som omvandlas till klimat- och regionminister.
De 6 regionstyrelserna ska styras av klimat- och regionministern, som
ska ha en rikspolitik som grund som ska innehålla statens krav på regionernas och kommunernas fysiska och sociala miljöer. Länsstyrelserna som har lång tradition blir kvar för kontinuiteten och får tillsyn
över länen
Man ska få kvar självständigheten i kommuner och regioner och samtidigt ha en statlig styrning med hjälp av de statliga 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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http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf sid 19

1917-10-1
1920-03-10 Nils Edén Koalition: Liberal, Socialdemokratis

Nedan nner du en förteckning över de ca 40 olika regeringar som har
styrt Sverige under de senaste 1900-talets början

1920-03-1
1920-10-27 Hjalmar Branting Socialdemokratis

Årtal Statsminister Typ av regerin

1920-10-2
1921-02-23 Louis De Geer (dy) Ämbetsmannaministä

Sveriges regeringar under 100 å

1900-09-12
1902-07-0 Fredrik von Otter Borgerli

1921-02-2
1921-10-13 Oscar von Sydow Ämbetsmannaministä

1902-07-0
1905-04-13 Erik Gustaf Boström Borgerli

1921-10-1
1923-04-19 Hjalmar Branting Socialdemokratis

1905-04-1
1905-08-02 Johan Ramstedt Expeditionsministä
1905-08-0
1905-11-07 Christian Lundeberg Borgerlig samlingsregerin
1905-11-0
1906-05-29 Karl Staaff Libera

1923-04-1
1924-10-18 Ernst Trygger Höge
1924-10-1
1925-01-24 Hjalmar Branting Socialdemokratis
1925-01-2
1926-06-07 Rickard Sandler Socialdemokratis

1906-05-2
1911-10-07 Arvid Lindman Höge

1926-06-0
1928-10-02 Carl Gustaf Ekman Koalition: Frisinnad, Libera

1911-10-0
1914-02-17 Karl Staaff Libera

1928-10-0
1930-06-07 Arvid Lindman Höge

1914-02-1
1917-03-30 Hjalmar Hammarskjöld Höge

1930-06-0
1932-08-06 Carl Gustaf Ekman Frisinna

1917-03-3
1917-10-19 Carl Swartz Höge

1932-08-0
1932-09-24 Felix Hamrin Frisinna

l


g


k


r


r


.


r


k


k


k


k


6


g


r


d


r


g


g


d


r


r


r


l


l


r


 


5


3


2


7


9


7


7


0


9


0


7


3


3


9


8


4


7


2


7


6


fi

168

1932-09-2
1936-06-19 Per Albin Hansson Socialdemokratis

1978-10-1
1979-10-12 Ola Ullsten Folkpartie

1936-06-1
1936-09-28 Axel Pehrsson (i Bramstorp) Bondeförbunde

1979-10-1
1981-05-19 Thorbjörn Fälldi
Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartie

1936-09-2
1939-12-13 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk, Bondeförbunde
1939-12-1
1945-07-31 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk, Bondeförbundet, Folkpartiet och Höger

1981-05-1
1982-10-08 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Folkpartie
1982-10-0
1986-02-28 Olof Palme Socialdemokratis
1986-03-0
1990-02-26 Ingvar Carlsson Socialdemokratis

1945-07-3
1946-10-06 Per Albin Hansson Socialdemokratis

1990-02-2
1991-10-04 Ingvar Carlsson Socialdemokratis

1946-10-1
1951-10-01 Tage Erlander Socialdemokratis
1951-10-0
1957-10-31 Tage Erlander Koalition: Socialdemokratiskt, Bondeförbunde

1991-10-0
1994-10-07 Carl Bildt Koalition: Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartie
1994-10-0
1996-03-22 Ingvar Carlsson Socialdemokratis

1957-10-3
1969-10-14 Tage Erlander Socialdemokratis

1996-03-2
2006-10-06 Göran Persson Socialdemokratis

1969-10-1
1976-10-08 Olof Palme Socialdemokratis
1976-10-0
1978-10-18 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartie

2006-10-06 Fredrik Reinfeldt Koalition: Moderata samlingspartiet,
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartie
2014
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Stefan Löfven, socialdemokraterna

Makthavare i världen efter andra världskriget.
(010604. Datum och stavning är troligen rätt, men det kan nnas fel i
stavningen av namnen.
Sovjetunionen.
Upphörde 1991.Unionen ersattes av OSS, Oberoende Staters Samvälde, men Ryssland framstår som främste makthavaren
1917-24 Vladimir Iljitj Lenin. Död i ämbetet
24-53 Josef Stalin .Död i ämbetet.
53-55 Georgij Malenkov (regeringschef) utmanövrerad 1955+Nikita
Chrustjev (förste sekr. i kommunistpartiet).
55-58 Chrusjtjev (k-partiet) + Nikolaj Bulganin (regeringsch, utstött
1958. Död 1975.
58-64 Chrusjtjev (k-sekr.+regch.) Avsatt. Död 1971.
64-77 Alexej Kosygin (reg-ch). Död1980+ Leonid Bresjnev
(sekr k-partiet)
77-82 Bresjnev (k-sekr+president).Död i ämbetet
82-84 Jurij Andropov (k-sekr+president) Död i ämbetet
84-85 Konstantin Tjernenko (k-sekr+ president . Död i ämbetet.
85-91 Mikhail Gorbatjov (president mm
53-56 Utrikesminister V Molotov.
57-85 Utrikesminister Andrej Gromyko
85-91 Utrikesminister Edvard Sjevardnase
91-91 Utrikikesm. Alex Bessmertnych + Boris Pankin + Sjevardnas

Ryssland.
1992-99 Boris Jeltsin
2000-2008 Vladimir Putin
2008-2012 Dmitrij Medvedev
2012- Vladimir Putin
Amerikas förenta stater. USA.Presidenter.
1933-45 Franklin D Roosovelt (D=demokrat= amerikansk vänster).
Död i ämbetet.
45-53 Harry S Truman. (Demokrat)
53-61 Dwight D Eisenhower (R= republikan= amerikansk höger)
61-63 John F Kennedy ( Dem, mördad)
63-69 Lyndon B Johnson (Dem)
69-74 Richard M Nixon (Rep,Avsatt)
74-77 Gerald R Ford (Rep)
77-81 Jimmy Carter (Dem)
81-89 Ronald Reagan (Rep)
89-93 George Bush (Rep)
93-00 Bill Clinton (Dem)
2001-08 George W Bush (Rep)
2009-16 Barack Obama (Dem
2017-20 Donald Trump (Rep
2021 - Joe Bide
Storbritannien/England. Premiärministrar.
1940-45 Winston Churchill (konservativ med samlingsregering
45-51 Clement Attlee (Labour =vänster
51-55 Churchill (konservativ= höger
55-57 Anthony Eden (k
57-63 Harold Macmillan (k
64-70 Harold Wilson (lab
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70-74 Edward Heath (k
74-76 Wilson (lab
76-79 James Callaghan (lab
79-90 Margaret Thatcher (k
90-97John Major (k
97- 07 Tony Blair (lab
07-10 Gordon Brown (lab
10-16 David Cameron (k
16- Theresa May (k)
19- Boris Johnson (k)

Tyskland. Förbundskansler.
(tom hösten 1990 enbart Västtyskland)
1949-63 Konrad Adenauer (CDU= högerparti)
63-66 Ludwig Erhard (CDU)
66-69 Kurt Georg Kiesinger (samlingsreg)
69-74 Willy Brandt (SPD= socialdem=v)
74-83 Helmut Schmidt (SPD)
83-98 Helmut Kohl (CDU)
98- 2005 Gerhard Schröder (SPD)
2005- Angela Merkel (CDU

Frankrike. Makthavare och Presidenter.
1944-46 Provisoriska regeringar, chef till jan 1946 Charles de Gaulle,
motståndsledare under kriget, därefter Gouin, Bidault, Blum.
47-59 "Fjärde republiken”, relativt svag presidentmakt med många
regeringar med svårigheter. Presidenter: 1947-54 Vincent
Auriol, 54-59 René Coty. De Gaulle regeringschef fr o m juli
1958.
59"Femte republiken", med stark presidentmakt, skapad av de
Gaulle
Härefter presidenter:
59-69 Charles de Gaulle (höger)
69-74 Georges Pompidou (höger)
74-81 Valery Giscard d 'Estaing (höger)
81-95 Francois Mitterand (socialist=v)
95-07 Jacques Chirac (höger)
07-12 Nicolas Sarkozy (höger UMP)
12- François Hollande (vänster
17- Emmanuel Macron (En Marche

Förbundsrepubliken Kina
1949-76 Mau Tse-tung (Zedong)
1977-97 Deng Xiaoping . Död 1997........
president Hu Jintao
2013 mars president Xi Jinping
premiärminister mars Li Keqian
FNs generalsekreterare
1946-53 Trygve Lie
53-61 Dag Hammarskjöld
61-71 U Thant
71-81 Kurt Waldheim
82-92 Javier Péres de Cuellar
92-96 Boutros Boutros Ghali
97-2006 Ko Annan
2007-2016 Ban Ki Moo
2017- António Manuel de Oliveira Guterres
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Från regeringen.se 3 januari 202
Mänkliga rättighete

Amerika 3 januari 202
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angola
Burkina Faso
Burundi
Centralafrikanska republiken
Demokratiska republiken Kongo
Eritrea
Etiopien
Gambia
Kenya
Liberia
Mali
Moçambique
Niger
Nigeria
Republiken Kongo
Rwanda
Senegal
Somalia
Sudan
Sydafrika
Sydsudan
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe

1


1


r


a
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Antigua och Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasilien
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominikanska republiken
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Surinam
Trinidad och Tobago
Uruguay
USA
Venezuela

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asien och Oceanien 1 januari 202
Afghanistan
Australien
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea)
Fiji
Filippinerna
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Kambodja
Kina
Kiribati
Laos
Macau
Malaysia
Maldiverna
Marshallöarna
Mikronesien
Mongoliet
Myanmar
Nauru
Nepal
Nya Zeeland
Pakistan
Palau
Papua Nya Guinea
Republiken Korea (Sydkorea)
Salomonöarna
Samoa

Europa och Centralasien 3 januari 202
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1


173

1


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

Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam
Östtimor

Albanien
Andorra
Armenien
Azerbajdzjan
Belarus
Belgien
Bosnien-Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgien
Gibraltar
Grekland
Irland
Island
Italien
Kazakstan
Kirgizistan

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

Mellanöstern och Nordafrika 3 januari 202
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

174

1


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

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

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

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

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

25,8
10,8
2,
19,0
11.1
5,
79,8
0,9
0,9
23,9
5,
101,7
1,8
2,1
28,2
1,9
11,
24,4
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0,5
45,4
0,8
4,
2,2
4,6
23,7
17,2
17,3
4,2
1,
27,2
2,5
19,7
186,5
11,9
0,2
14,
0,09
6,6
11,
42,1
12,7
1,3
55,7
54,2
14,5
7.
36,6
15,9
16,

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

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

33,
24,1
162,9
0,8
0,
0,9
102,6
7,4
1328,
259,
125,3
15,8
1378,0
0,
7,1
0,7
30,
0,4
0,06
0,1
3,
52,
0,01
28,4
25,1
4,7
203,4
0,0
8,2
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0,7
0,
5,6
21,2
50,8
23,5
65,
0,1
0,01
0,3
92,7
1,3

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

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

2,9
0,08
3,0
9,8
11,3
3,5
7,1
1,
5,
1,3
5,5
64,6
4,0
10,
4,7
0,3
60,6
17,8
6,1
1,8
4,
2,0
0,04
2,
0,6
2,1
0,4
3,
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0
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0,04
0,6
17,
5,2
38,
10,3
19,8
144,3
0,03
8,
7,1
5,4
2,1
43,3
65,
8,6
10,6
79,5
5,4
82,6
42,7
9,8
31,9
9,5
8,8
9,9
0,2

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

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

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

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

0,09
43,6
0,4
0,
0,4
11,0
206,1
18,2
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48,8
4,9
10,6
0,07
16,5
6,4
323,9
0,1
16,6
0,3
11,1
8,2
2,7
36,2
11,
128,6
6,3
4,0
7.0
31,
0,05
0,2
0,1
0,
1,4
3,5
31.
0,
0,
0,
3.

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

och läs sidorna 7-173 om Världen från Big

Bang till början på mars 202
Sidorna ger en bild av universum, mänsklighetens historia och
Förenta Nationerna, FN
Sid
1
2
4
4

Världens befolkning i början på 1990-tale
Världshistorien på nio sidor. Sven Wimnell 1995
Filoso ns historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.
I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria
Kunskapens makt (och maktens kunskap
Tillägg 20 november 2020 om ny loso bo

4
5
5
8
8

ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia
Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer
Världen byggdes om på 1900-talet
Sverige under 1900-talet
1900-talet

8

Om FN och Svenska FN-förbundet som undersöker hur
världen är och försöker göra den bättr
FN, Förenta Nationerna (engelska The United Nations),
internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution
för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets
slut. Från

9

9
10

Medlemsstate
Förenta Nationerna, FN

107
11
11
11
12

Svenska FN-förbundet 16 mars 2020
Vad gör FN
FN:s arbete för fred, säkerhet och nedrustnin
FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrat
FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpnin

13

Om Svenska FN-förbunde

14
15
16

FN som organisatio
FN:s underorga
Sverige och F

16

Agenda 2030 och klimatet: Museer. myndigheter, skolor m m
ska ha tydlig information om framtidsproblemen
Förenta nationernas mål i Agenda 203
Klimatf r ndringen och miljöern
Hav och marina resurse
Ekosystem och biologisk m ngfal

17
17
17
17
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Från Europeiska kommissionen 14 december 201

Europeiska kommissionen
Home - Europeiska kommissionen

Kommissionärern
Organisatio

Organisatio

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

Hur kommissionen är organiserad
Personal
Kommissionens kontor
Avdelningar och genomförandeorga

Ordförande Ursula von der Leyen

Avdelningar och genomförandeorga

Ordförande Ursula von der Leye

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

Ordförande Ursula von der Leyen

Läs om generaldirektoratens, serviceavdelningarnas
och genomförandeorganens funktioner och ansvarsområden
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Principer och värderinga

Kontak

Principer och värderinga

Kontak

Kommissionens arbete följer principer för öppenhet
och insyn, språktäckning, miljöhänsyn, lika möjligheter och etiskt uppförande

Press services
Representationskontor i EU-länderna
Problem och klagomål

Var med och påverk

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

Var med och påverk
Tyck till om EU:s initiativ och lagar
EU:s medborgarinitiativ
Medborgardialoger
Framställning till EU
Besök kommissione

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

r


.


r


a


n


a


n


t


t


181

Kommissionärerna

Ordförande

Klcka på kommissionärerna och se på
svenska vad de gö

•

Ursula von der Leyen

Europeiska kommissionens politiska ledarskap
•
ORDFÖRANDE

Ursula von der Leyen

Så här arbetar vi
Regler och förfaranden
Kalender
Öppenhet
Historik
Kommissionens prioriteringar för
2019-2024
182

r


•
•
•
•
•
•

Kommissionärer
Funktion Kommissionärsgrupp
Namn

•

Margrethe Vestager

Frans Timmermans

VERKSTÄLLANDE VICE ORDFÖRANDE

Margrethe Vestager
Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

VERKSTÄLLANDE VICE ORDFÖRANDE
Frans Timmermans
En europeisk grön giv

183

•

Valdis Dombrovskis

•

VERKSTÄLLANDE VICE ORDFÖRANDE
Valdis Dombrovskis

Josep Borrell Fontelles

HÖG REPRESENTANT/VICE ORDFÖRANDE
Josep Borrell Fontelles

En ekonomi för människor
Ett starkare Europa i världen

184

•

Maroš Šefčovič

•

Věra Jourová

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Maroš Šefčovič

Věra Jourová

Kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor

Värden och öppenhet

185

•

Dubravka Šuica

•

Margaritis Schinas

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Dubravka Šuica

Margaritis Schinas

Demokrati och demografi

Främjande av vår europeiska livsstil

186

•

Johannes Hahn

•

Phil Hogan

Johannes Hahn

KOMMISSIONÄR
Phil Hogan

Budget och administration

Handel

KOMMISSIONÄR

•

187

•

Mariya Gabriel

•

Nicolas Schmit

•
KOMMISSIONÄR

Mariya Gabriel

KOMMISSIONÄR

Nicolas Schmit
Innovation, forskning,kKultur, utbildning
och ungdomsfrågor

Sysselsättning och sociala rättigheter

188

•

Paolo Gentiloni

•

•

Janusz Wojciechowski

•
KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Paolo Gentiloni

Janusz Wojciechowski

Ekonomi

Jordbruk

189

•

Thierry Breton

•

Elisa Ferreira

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Thierry Breton

Elisa Ferreira

Inre marknaden

Sammanhållning och reformer

190

•

Stella Kyriakides

•

Didier Reynders

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Stella Kyriakides

Didier Reynders

Hälsa och livsmedelssäkerhet

Rättsliga frågor

191

•

Helena Dalli

•

Ylva Johansson

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Helena Dalli

Ylva Johansson

Jämlikhet

Inrikes frågor

192

•

Janez Lenarčič

•

Adina Vălean

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Janez Lenarčič

Adina Vălean

Krishantering

Transport

193

•

Olivér Várhelyi

•

Jutta Urpilainen

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Olivér Várhelyi

Jutta Urpilainen

Grannskap och utvidgning

Internationella partnerskap

194

•

Kadri Simson

•

Virginijus Sinkevičius

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Kadri Simson

Virginijus Sinkevičius

Energi

Miljö, hav och fiske

195

Europeiska kommissionens webbplats

 				

fi

196

n


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

Webbplatsen sköts av generaldirektoratet
för kommunikatio
Strategier
Om Europeiska kommissionen
Företag, ekonomi och euron
Bo, jobba och resa i EU
Lagstiftning
Bidrag och upphandling
Forskning och innovation
Energi, klimat och miljö
Utbildning
Bistånd, utvecklingssamarbete och grundläggande rättigheter
Livsmedel, jordbruk och ske
EU-stöd till regioner, landsbygd och städer
Jobba hos EU-kommissionen
Statistik
Nyheter
Evenemang
Publikationer
Contattare la Commissione europea
Följ kommissionen på sociala medier
Resurser för partner
Språkpolicy
Kakor ”cookies
Skydd av personuppgifter
Rättsligt meddelande

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

Klimatet och FNs mål för framtide
Det största problemen i världen nu är klimatkrisen, coronasjukan
och problemen bakom FNs 17 mål för framtiden. Alla enskilda och
alla myndigheter och organisationer bör observera detta
Förenta nationens 17 mål gäller för hela världen och också för Sverige
Som de viktigaste problemen nu kan ses FNs mål om klimat, hav och
marina resurser och ekosystem och biologisk m ngfald.
Här från regeringens skrivelse till riksdagen: Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030, skr. 2015/16:182 (pdf
782 kB)
Klimatavtalet fr n Paris fr n december 2015 r en milstolpe i klimatarbetet. F r f rsta g ngen har v rlden ett globalt klimatavtal d r alla
l nder tar sig att bidra med allt ambiti sare taganden. Avtalet skapar
f ruts ttningar f r kat st d till utvecklingsl nder, b de f r att begr nsa utsl ppen och f r att anpassa sig till klimatf r ndringarna.
Fattiga och s rbara l nder som inte har resurser att anpassa sig samt
kvinnor, m n, ickor och pojkar som lever i fattigdom och utsatthet
drabbas s rskilt h rt av klimatf r ndringar. tnjutandet av de m nskliga r ttigheterna kan p verkas av milj f rst ring och klimatf r ndringar, inklusive ursprungsbefolkningars r ttigheter.
Fattigdomsbek mpningen riskerar att avstanna eller g om intet om
inte klimatf r ndringarna hejdas. Detta p grund av klimatf r ndringarnas effekter som t ex. extremare v der som torka, skyfall och
stormar, vilket i sin tur ocks p verkar bl.a. vattentillg ng och livsme-

delsproduktion, men ocks stabilitet och s kerhet samt migrations den. Arbeten som syftar till att reducera riskerna f r, och minska konsekvenserna av, olyckor och katastrofer r ocks viktiga f r anpassningen till ett f r ndrat klimat
Sverige ska g f re i klimatfr gan som r v r tids desfr ga. Alla l nder m ste st lla om till ett h llbart samh lle med l ga utsl pp och h g
motst ndskraft mot klimatf r ndringarnas effekter. Det kr ver ett
sammanh llet globalt och nationellt klimatarbete samt att klimatarbetet, s v l utsl ppsminskningar som anpassning, integreras p ett samst mmigt s tt i alla politikomr den.
Sverige ska fortsatt vara en p drivande part f r genomf randet av klimatavtalet fr n Paris, inte minst i f rh llande till utvecklingsl nder.
OECD-l nder som Sverige har ett s rskilt ansvar f r att g f re genom
ambiti sa utsl ppsm l. Sverige ska bli ett av v rldens f rsta fossilfria
v lf rdsl nder. Sverige driver p inom EU f r en ambiti s klimatpolitik samt arbetar aktivt med andra l nder och akt rer f r att st rka allianser och samarbeten.
Sverige bidrar substantiellt till ett ertal globala klimatfonder. Sverige
bidrar ven till att fr mja kapacitetsuppbyggnad, teknikutveckling och
innovativa l sningar f r minskade utsl pp och klimatanpassning inte
minst i utvecklingsl nder. Sverige ska ocks bidra till att st dja utvecklingsl ndernas genomf rande av de nationella klimatplanerna.
Kopplingarna mellan utvecklingsstrategier och klimatplanerna b r
d rmed ocks st rkas. Det r dock viktigt att ven utvecklingsl nderna
har taganden under det nya avtalet och att er l nder uppmuntras att
bidra till klimat nansiering
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ö

ö
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å

å
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å

 


ä

ö
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å

å
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ö

ä
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ö

ä
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bart nyttjande av haven och havsresurserna ska st rkas, bl.a. genom att
genomf ra FN:s havsr ttskonvention
Havens resurser bidrar till global livsmedelstrygghet och kan bidra till
en h llbar tillv xt. Detta r viktigt f r m nga fattiga l nder och m nniskor som r beroende av kustn ra ske. Det r ocks av betydelse f r
utveckling av h llbar turism d r attraktiva milj er med friska kustvatten och korallrev r viktiga.
Tillst ndet f r kustvatten och haven r mycket allvarligt. Ekosystemen
och d rmed havets ekosystemtj nster p verkas negativt av bl.a. klimatf r ndringar, havsf rsurning, utvinning av mineral och bottentr lning, marin nedskr pning och milj gifter. Havens motst ndskraft och
f rm gan att uppta och bryta ner n rings mnen och gifter, reglering av
klimat m.m. f rs mras. M nga skebest nd minskar kraftigt och arter
d r ut.

Vetenskapligt baserade f rvaltningsplaner ska genomf ras i syfte att
terst lla skbest nden p kortast m jliga tid till minst de niv er som
kan ge maximal h llbar avkastning. Minst 10 procent av kust- och
havsomr dena ska skyddas. Fiskesubventioner som bidrar till verkapacitet, ver ske eller olagligt, orapporterat och oreglerat ske b r
avskaffas och nya s dana ska f rhindras.
Utvecklingsl nders och de minst utvecklade l ndernas behov b r integreras i WTO-f rhandlingarna om skesubventioner. Den ekonomiska
nyttan av ett h llbart nyttjande av marina resurser b r ka f r sm nationer under utveckling och de minst utvecklade l nderna, bl.a. genom
en h llbar f rvaltning av ske, vattenbruk och turism.

Arbete mot oh llbara skesubventioner och ver ske r centralt. Att
utveckla och genomf ra vetenskapligt baserade f rvaltningsplaner i
syfte att terst lla skbest nden till minst de niv er som kan ge maximal h llbar avkastning r n dv ndigt f r att s kr
livsmedelsresursen i utvecklingsl nder och bidra till en h llbar ekonomisk utveckling.

Vetenskaplig kunskap, forskningskapacitet och havsteknik ska utvecklas, med h nsyn till Oceanogra ska kommissionens kriterier och riktlinjer, med fokus p sm nationer under utveckling och de minst utvecklade l nderna. Tilltr de f r sm skaliga icke-industriella skare till
marina resurser och marknader ska s kerst llas. Bevarandet och h ll-

F r att bidra till arbetet med h llbara hav beh vs samarbete ver landgr nser och samst mmiga tg rder mellan era politikomr den som
t.ex. milj -, jordbruks-, ske-, n rings- utbildnings- och utrikespolitik

Ekosystem och biologisk m ngfal
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ö

å
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ö

ä
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ä

ä
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ö

ä
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ö

ö
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Hav och marina resurse
Sammanfattat handlar det om att f rebygga och avsev rt minska alla
slags f roreningar i havet, i synnerhet fr n landbaserad verksamhet,
inklusive marint skr p och tillf rsel av n rings mnen, samt om att
h llbart f rvalta, skydda och terst lla marina och kustn ra ekosystem.
Havsf rsurningens konsekvenser ska minimeras och tg rdas. Effektiv
f ngstreglering ska inf ras. ver ske, olagligt, orapporterat och
oreglerat ske liksom destruktiva skemetoder ska stoppas.

rande av och h llbart nyttjande och restaurering av ekosystem och naturresurser samt bevarande av biologisk m ngfald r d rf r n dv ndigt.
De viktiga sambanden mellan ekonomisk utveckling och behovet av
att skydda och bevara ekosystem, inklusive biologisk m ngfald beh ver tydligg ras.

H llbart brukande av alla typer av skogar ska fr mjas, avskogning
stoppas, utarmade skogar terst llas och ny- och terbeskogningen
kraftigt kas i hela v rlden. kenspridning ska bek mpas och f rst rd
mark och jord ska terst llas. Bergsekosystemen ska bevaras.
Omedelbara tg rder ska vidtas f r att minska f rst relsen av naturliga
livsmilj er, hejda f rlusten av biologisk m ngfald och skydda utrotningshotade arter. En rimlig och r ttvis f rdelning av den nytta som
uppst r vid anv ndning av genetiska resurser ska fr mjas samt l mpligt tilltr de till s dana resurser, i enlighet med internationella avtal.
Omedelbara tg rder ska vidtas f r att stoppa tjuvjakt p och handel
med skyddade djur- och v xtarter. tg rder ska inf ras f r att f rhindra inf rseln av invasiva fr mmande arter samt kontrollera eller utrota
prioriterade arter. Ekosystemens och den biologiska m ngfaldens v rden ska integreras i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier f r fattigdomsminskning samt r kenskaper.
Finansiella resurser f r biologisk m ngfald, ekosystem och h llbart
brukande av skogar ska ka och utvecklingsl nder ska ges l mpliga
incitament att utveckla ett s dant bruk, inklusive bevarande och terbeskogning. Globalt st d mot tjuvjakt och illegal handel med
skyddade arter ska ka, bl.a. genom kade m jligheterna till h llbar
f rs rjning i lokalsamh llen
Fungerande ekosystem och biologisk m ngfald r grunden f r de processer som f rser oss med mat, vatten, energi, kl der etc. Skydd, beva-

Den p g ende utarmningen av den biologiska m ngfalden drabbar i
s rskilt h g grad m nniskor som lever i fattigdom vilka ofta livn r sig
p naturresurser. M nga av dessa r kvinnor. Arbetet i konventionen
om biologisk m ngfald och de s.k. Aichim len r v sentligt f r att n
era av de globala m len
H llbart brukande av skogsresurser, inklusive minskning av avskogning, r viktigt bl.a. vad g ller klimatp verkan, h llbar energi, tryggad
livsmedelsf rs rjning, ekonomisk tillv xt och fattigdoms-bek mpning.
Olagliga avverkningar och handel med associerade tr varor ger negativa effekter p skogar och p m nniskorna som lever av och i dessa
skogar. Utvecklingsl nder har s rskilda behov av tekniskt och vetenskapligt kunnande, liksom av resurser, f r att utveckla, bevara och
h llbart bruka skogsekosystem, inklusive terbeskogning.
Arbete med skog och h llbar utveckling kr ver samst mmiga tg rder
mellan olika politikomr den som n rings-, jordbruks, milj -, klimatoch utrikespolitik
För mer om detta se regeringens hemsida på interne
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/

Förenta nationernas mål i Agenda 203
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ä

ä
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ä

ä
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ö

.


å
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ä

å
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ö

ö
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Sammanfattat handlar det om att bevara, terst lla och h llbart anv nda ekosystem p land och i vattendrag och deras ekosystem-tj nster,
s rskilt skogar, v tmarker, berg och torra omr den, i enlighet med de
skyldigheter som anges i internationella verenskommelser.

Mars 201

•

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

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

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

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

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för
alla människors välbe nnande i alla åldrar
Hälsa och välbe nnande
•
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla
God utbildning för alla
•
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och ickors egenmakt
Jämställdhet
•

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Hållbar konsumtion och produktion
•
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatför-ändringarna och dess konsekvenser
Bekämpa klimatförändringen
•
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling
Hav och marina resurser
•

Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitets-förvaltning för alla
Rent vatten och sanitet
•

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

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och
modern energi till en överkomlig kostnad
Hållbar energi för alla
•

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

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
•
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

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

.
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Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

•
•
•

Från https://www.sida.se/Svenska/
4 december 2020 (Det går att klicka
Om Sid
Organisatio
• Styrelse
• Generaldirektörens sta
• Internrevisio
• Avdelningen för ledningsstö
• Avdelningen för HR och kommunikatio
• Avdelningen för verksamhetsstö
• Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stö
• Avdelningen för partnerskap och
innovatio
• Avdelningen för Europa och Latinamerik
• Avdelningen för Asien, Mellanöstern
och humanitärt bistån
• Avdelningen för Afrik
• Sidas vetenskapliga rå
Så styrs v
• Förordning med instruktio
• Regleringsbre
• Policy och strategie

•
•

•

Aktuellt och pres
•

•
•
•

•
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Budge
Lediga job
Om webbplatse
• Sajtkart
• Tillgänglighet för sida.s
• Behandling av personuppgifte

Nyhete
• 202
• 201
• 201
• 201
• 201
På gån
• Tidigare eveneman
Development Talk
Pressru
• Pressmeddelande
• Pressinbjudninga
• Pressbilde
• Logoty
• Sidas bildban
• Historiska biståndsbilde
Debattartikla

• 202
• 201
• 201
• 201
Sida i mediern
• 202
• 201
• 201
• 201
• 201
• 201
• 201
• 201
• 201
Prenumerer

•

•

•

•
•

•

Så fungerar bistånde

•

Svenskt bistån
• Svenskt utvecklingssamarbete får
högst bety
• Globala Målen och klimatavtale
• Prioriteringar i bistånde
• Uppföljning och kontroll av bistånde
• Bra bistånd är effektiv
• Syftet med bistånde

•
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• Åsikter om bistån
Olika sorters bistån
• Långsiktigt utvecklingssamarbet
• Humanitärt bistån
Finansieringsforme
• Alternativ nansiering av utvecklin
Aktörer i bistånde
• Civilsamhälle
• Offentlig sekto
• Forskare och universite
• Näringslive
• Svenskt bistånd via F
• Svenskt bistånd via E
• Världsbanke
Öppenhet och anti-korruptio
• Vårt arbete mot korruptio
• Öppenhet och transparen
Resultat av svenskt bistån
• Resultat av svenskt bistånd 201
• Att mäta och kommunicera resulta
• Människan i centru
• Resultatexempe

Tema
Demokrati, mänskliga rättigheter och
yttrandefrihet.
• Resultatexempe
Fredliga och inkluderande samhälle
• Resultatexempe
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Sida försvarar aborträtte
Jämställdhe
• Resultatexempe
Utbildnin
Forskning och innovatio
Miljö och klima
• Resultatexempe
Hållbara hav och vatte
Hållbar energ
Häls
• Sidas arbete mot covid-1
• Resultatexempe
Vatten och sanite
Lantbruk och livsmedelsförsörjnin
• Resultatexempe
Hande
Privatsektorutvecklin

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Lände
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Sysselsättnin
Migratio

Afrika söder om Sahar
• Burkina Fas
• Centralafrikanska republike
• Demokratiska republiken Kong
• Etiopie
• Kameru
• Keny
• Liberi
• Mal
• Mauretanie
• Moçambiqu
• Nige
• Nigeri
• Rwand
• Somali
• Suda
• Sydsuda
• Tanzani
• Tcha
• Ugand
• Zambi

• Zimbabw
• Regionalt samarbete i Afrik
Mellanöstern och Nordafrik
• Sidas regionala arbete i Mellanöstern
och Nordafrik
• Ira
• Jeme
• Palestin
• Syrie
Asie
• Regionalt samarbete i Asien och
Oceanie
• Afghanista
• Banglades
• Kambodj
• Myanma
Europ
• Regionalt samarbete i Europ
• Albanie
• Belaru
• Bosnien-Hercegovin
• Georgie
• Kosov
• Moldavie
• Nordmakedonie
• Rysslan

•

•

•

•

•

Engagera di
•
•

•
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• Serbie
• Turkie
• Ukrain
Latinamerik
• Bolivi
• Colombi
• Guatemal
• Kub
• Venezuel
Globala utvecklingsinsatse
• Resultatexempe

Att arbeta med bistån
Lediga jobb på Sid
• Tillsatta befattninga
• Personalstrateg
Internationella tjänste
• Bilaterala Biträdande Experter (BBE
• Junior Professional Of cer (JPO
• Special Assistant to the Resident
Coordinator (SARC
• Junior Professionals in Delegation
(JPD
• UN Youth Voluntee

Traineeprogramme
Sidas stipendier och praktikprogra
Boka en föreläsning genom Sida Alumni
Vanliga frågor om engageman

•
•
•
•

För samarbetsparte
Aktörsgruppe
• Civila samhället / organisatione
• Forskarsamhället och universite
• Näringslive
• Offentlig sekto
Resurser för alla aktörsgruppe
• Att samarbeta med Sid
• Kurser och utbildnin
• Metod och verkty
• Mål- och resultatstyrnin
• Utlysninga
• Upphandlinga
• Utvärderinga
• OECD-DA
• Globala målens logotype
• Sidas logoty

•

•

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

Kontak
Valhallavägen 19
105 25 Stockhol
Växel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 6
E-post: sida@sida.se
Ställ din fråga i vårt forum.
Kontakta oss

Snabblänka
Pressrum
Publikationer
Kurser
Sajtkarta
Om webbplatsen och cookies
Sidas behandling av personuppgifter
Anmäl korruptio
Openaid.s

Följ oss
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" En balansakt mellan kungen och penningpåse
DN 10 dec 202

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

Moderaternas nya idéprogram genomsyras av en nostalgisk vurm
för familjen och nationen. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman synar tankarna om liberalkonservatism och nner en skvader.

I projeket om samhällsplaneringens problem har under många år införts tidningsartiklar från DN, Dagens Nyheter, som är Sveriges största
morgontidning och har många medarbetare över hela världen, och på
ett enkelt sätt, vad man kan antaga, ger en bild av världen som kan
vara till hjälp när man vill förbättra världen. Artiklarna kan ha brister
men det nns ingen möjlighet att kunna kommentera alla artiklar om
hur bra eller dåliga de är
Regeringen har ingen minister för grundläggande livsåskådningar och
idéer för politik, det närmaste de kommer det är Kulturministern som
ska stå för demokrati och kultur och i arbetsuppgifterna har bl a religion och idrott. Kulturministern har enligt arbetsuppgifterna, verkar
det, ett mycket bredare arbete än det hon visar upp. Aktörer inom politiken har svårt att hantera det som borde ingå i kulturministerns uppgifter
När det gäller livsåskådingar o d är bland de främsta i Sverige Sven Erik Lidman och när det gäller religion Christer Sturmark. De har artiklar i DN den 10 december 2020, som bifogas här.

Sverige har på några få år genomgått en dramatisk ideologisk förändring. Den började med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen
2010. Budskapet var ett och bara ett: invandringen höll på att förstöra
Sverige
Deras röstläge skruvades upp i falsett när den stora yktingströmmen
kom 2015. Snart var de inte ensamma i sin kritik. Parti efter parti talade om vikten av en stram invandringspolitik, i takt med att SD:s opinionssiffror sköt i höjden.
Både Kristdemokraterna och Moderaterna ck nya partiledare. Den
fräna unga Ebba Busch övergav den lite veliga politik som Göran
Hägglund fört. Hon drömde om en kristen höger i Sverige, lik den i
USA
Moderaternas Ulf Kristersson gjorde en ännu skarpare gir med sitt parti. Nu skulle det breda välfärdssystem som hans företrädare Rein-feldt
försvarat bantas ordentligt. Sverige skulle också bli svenskare.
Jimmie Åkesson började drömma om ett stort högerblock
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Sven Wimnells hemsida med projekt: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
kunna förbättra världen

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

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

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

Programförslagets rubrik är ”Frihet och ansvar”.

På Reinfeldts tid höll man tyst om svenskhet och nationalstat och judisk-kristen tradition. Desto viktigare har dessa stora ord nu blivit. Vi
får veta att ”Sverige är format av ett kristet socialt och kulturellt arv
som sträcker sig mycket långt tillbaka”. Ja, ”Sverige är en av världens
äldsta nationalstater”
Gamla tiders högermän skulle ha skrockat belåtet inför sådana meningar, Men kanske hade de blivit lite betänksamma när de läst hyllningen till ”upplysningens och förnuftets tradition”
Å andra sidan hade de tagit till sig de stränga orden om brott och straff
i förslaget och än mer åt allt det vackra som sägs om vikten av ett
starkt svenskt försvar (låt vara nu inlemmat i Nato).
I god konservativ anda värnar programförslaget också om familjen.
Skribenterna är visserligen inte helt omoderna utan talar om familjen
”i de olika former den kan ha i vårt samhälle idag”. Men det är i familjen som vi framför allt tar ansvar för andra människor. En trygg familj
gör barnen till ”starka vuxna”

Vad är då frihet? ”Friheten att välja” står det först. Det är vad alla de
gamla allianspartierna hävdade och fortfarande hävdar. Det är med
valfriheten som vårt bisarra sko system motiveras. Valfriheten gör
människan till konsument. Hon väljer fritt i det utbud som nns till
salu
Kanske har programkommittén funnit att det också krävs något mer.
Friheten har ”ett avgörande existentiellt värde”, heter det. Det öppnas
en vidare rymd över oss; vi slipper ut från varuhuset. Är det inte lite
Jean-Paul Sartre över orden
Å nej, så roligt ska det inte bli. Friheten är vägen till ”nya vetenskapliga insikter, till ett växande välstånd och till kulturella landvinningar”.
Förhållandet mellan den enkla valfriheten och frihetens existentiella
sida förblir oklart
Friheten tillhör individen, men individen har också ett ansvar ”för sig
själv, sina nära och vårt samhälle”. Ja, individen måste också göra sig
”anställningsbar” och därmed smidigt anpassa sig till den rådande arbetsmarknaden. Arbetslinjen gäller fortfarande
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När människor yr från krig och nöd har vi också ett ansvar. Men ansvaret gäller först och främst närområdet, i synnerhet grannländerna.
Underförstått: vårt ansvar för syrier och afghaner är begränsat

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

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

Och nu är det alltså dags för liberalkonservatismen
Massinvandringen har skadat Sverige. Integrationen har under de senaste årtiondena varit usel. Denna integration är en enkelriktad process
– kort sagt, de som kommer hit ska anpassa sig efter oss, inte vi efter
dem. De ska bli som vi
Uppenbarligen är detta en norm, ett påbud och inte en beskrivning av
hur integration gått till i verkligheten. Kulturer tar färg av varandra.
Under hela efterkrigstiden har det svenska samhället påverkats av dem
som kommit hit
Men nu ska det enligt Moderaterna bli slut på detta. Människor långt
bortifrån ska anpassa sig efter den uråldriga kristna svenska kulturen.
Och helst ska de inte komma hit alls
I några meningar sammanfattas den moderata versionen av den svenska utvecklingen efter 1945.
Fram till slutet av 60-talet genomgick landet en strålande utveckling
(inte ett ord om att detta var socialdemokratins stora period). Sedan
stagnerade ekonomin under ett kvartssekel, staten blev för stor, vård
och skola likriktades. (I själva verket hade det varit så sedan reformationen.

Liberalismen är närmare bestämt nyliberalism. Men en förändring har
skett sedan Bildts tid. Då följde man Milton Friedman med hundlik
tillgivenhet. Friskolorna var en kopia av Friedmans förslag. ”Voucher”
blev ”skolpeng” på svenska.
Nu är det den andre store nyliberalen, Friedrich Hayek, som håller i
taktpinnen. Det moderna samhället är ”oöverblickbart”. Därför är det
omöjligt att detaljstyra.
Hayek in i detalj!
Men miljö och klimat måste man åtminstone ta tag i. Människan och
inte den övriga naturen ska vara utgångspunkten. Vi har ett ”förvaltaransvar” (väl samma ansvar som Gud gav Adam i Bibeln). Och allt
måste förenas med ”ekonomisk tillväxt”.
Himmel och jord må brinna, men tillväxten den står kvar
Jämlikheten är enbart en jämlikhet inför lagen. Inte ett ord om de skenande sociala, ekonomiska och kulturella skillnaderna i dagens Sverige. De är inte politikens problem
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Till sist är frågan oundviklig: Hur går liberalism och konservatism
ihop? Man kan lugnt svara: inte alls! Å ena sidan kungen och altaret, å
andra sidan den ständigt mer välfyllda penningpåsen
Men Sverigedemokrater och Kristdemokrater slickar säkert girigt i sig
den kristna och nationalistiska grädden. Ekonomin får man ta på köpet
Sven-Eric Liedman
" Idéhistorikern och författaren Sven-Eric Liedman är aktuell med
”Från Platon till demokratins kris” (Albert Bonniers förlag). "

"Ateism är inte en livsåskådning. Karikatyren av icke-troende skapar inga samtal,
skriver Christer Sturmar
DN 10 dec 202
Ett stort antal människor – bland andra undertecknad – menar
att religion inte spelar någon betydande roll eller någon roll alls i
deras liv. Men vi har fel, enligt religionshistorikern Paul Linjamaa
(DN Kultur 4/12).
Religion, hävdar han, spelar i själva verket fortfarande en central
roll i alla människors liv och det är till och med svårt att föreställa
sig tillvaron utan den
Vi behöver ha ett seriöst samtal om livsåskådningsfrågor i den offentliga debatten. Vår samtid präglas av en tilltagande globalisering och migration. Om vi inte förstår varandras livsåskådningar,
eller ens vår egen, så kan vi inte heller förstå eller kommunicera
med varandra. Det försvårar en fredlig samexistens
Detta mål gagnas inte av den typ av resonemang som det Paul Linjamaa för där begrepp omde nieras till oigenkännlighet och resonemang
förenklas till halmgubbar (till exempel i kritiken av Björn Ulvaeus).
De esta människor uppfattar begreppet ”religion” som någon form
av tro på övernaturliga fenomen, gudar, andar, transcendenta själar,
återfödelse eller liknande, vilket bekräftas av de esta uppslagsverk.

 


 


.


.


fl

k


fi

.


"


 


0


fl

.


 


209

I stället utgår påståendet från en omde niering av begreppet religion
till att vara i det närmaste identiskt med kultur. Man brukar kontrastera
kultur mot natur; med kultur i vid bemärkelse avses all mänsklig aktivitet. Till den räknas – för att ta exempel från Linjamaas artikel – litteratur, musik och konst, men också sociala företeelser som att människor gifter sig, ger sina barn namn och begraver sina döda.
Linjamaa låtsas som om dessa ritualer alltid utövas i en religiös kontext, men faktum är att de i växande omfattning sker under helt sekulära former. Allt färre gifter sig i kyrkan eller döper sina barn. Men i
Linjamaas värld spelar det ingen roll. Alla dessa mänskliga aktiviteter
är enligt honom ett uttryck för religion
Vi människor har naturligtvis en stor frihet att sätta namn på ting och
företeelser. Men kommunikationen oss emellan underlättas om vi är
någorlunda överens om de nitionerna. Med den etablerade förståelsen
av begreppet religion råder det knappast någon tvekan om att ett stort
antal människor inte är religiösa, särskilt i Sverige.
Linjamaa vill emellertid omde niera religion på ett sätt som innebär
att den omfattar precis alla. Om man omde nierar religion så att det är
detsamma som fascination och förundran inför verklighetens natur och
alla kulturella uttryck, så inkluderas givetvis er i begreppet. Men det
förlorar samtidigt sin innebörd och relevans, och Linjamaa missar att

berätta vilket nytt begrepp han vill använda för det som hittills har kallats religion
Linjamaa lyfter också fram det kända fenomenet att en grupps samhörighet och identitet ibland i högre grad formas av gemensamma yttre
ender än av en inre gemenskap. Han hävdar att det här gäller ateister,
som enligt honom betraktar religion som en ende.
Däremot menar han att gudstroende människor genom sin religiositet
får både identitet och samhörighet. Det är riktigt, som Linjamaa själv
konstaterar, att det enda som förenar ateister är en speci k fråga, nämligen uppfattningen att Gud inte existerar. I andra frågor som rör värderingar, kultur och politik har ateister runt om i världen vitt skilda
uppfattningar. Det nns därför knappast någon strävan efter en gemensam identitet.
Men samma motsättningar nns bland religiösa. Den ”identitet och
samhörighet” dem emellan som Linjamaa talar om existerar inte. I
själva verket råder det, som alla har noterat, starka motsättningar inte
bara mellan skilda religioner utan också mellan olika inriktningar inom
samma religion. De leder många gånger till krig snarare än samhörighet.
Han skriver vidare att ”oavsett om man är kristen apologet eller ateist
nns det anledning att stanna upp och tänka efter exakt vad det är man
egentligen diskuterar”. Han myntar begreppet ”bekännande ateist”, ett
begrepp som rimligen inte betyder någonting. (Jag tror inte att astrologi fungerar, är jag då en ”bekännande a-astrolog”?
Linjamaa gör ett kategorifel när han ställer kristendom (en liv åskådning och religion) mot ateism (en uppfattning i en enskild sakfråga).
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Men det är uppenbart att vi är ett stort antal – sannolikt ett växande
antal – människor, i Sverige och i världen, som inte tror på sådana fenomen. När Linjamaa påstår att religion spelar en central roll även för
dem, och att det är svårt att föreställa sig en tillvaro utan religion, så
beror det inte på att han i grunden ifrågasätter detta.

Ateism är inte en livsåskådning. Ateism är tomt på både innehåll och
värderingar. En ateist kan tro på astrologi och spöken, kan vara vänster
eller höger, demokrat eller antidemokrat. Ateism är förutom uppfattningen att det inte nns någon gud en innehållslös beteckning
För egen del bekänner jag mig till livsåskådningen sekulär humanism. Den har en speci k kunskapsteoretisk hållning som bland
annat leder till uppfattningen att astrologi inte fungerar och att spöken
inte nns. Den livsåskådningen har en värdegrund och människosyn
som vilar på en sekulärt formulerad etik. Den har också en naturalistisk verklighetsuppfattning: uppfattningen att världen de nieras och
styrs av naturliga, snarare än övernaturliga, krafter. Av naturalismen
följer ateism. Så därmed är jag också ateist, men det är bara en av
många konsekvenser av att vara sekulär humanist.
Alla sekulära humanister är således ateister (eller agnostiker), men alla
ateister (eller agnostiker) är inte sekulära humanister. Att som Paul
Linjamaa betrakta ateismen som ett kulturbärande och menings-skapande begrepp är bara vilseledande.
Vi behöver tala om kultur och livsåskådningar med respekt och utan
att göra karikatyrer av andras livsåskådningar. Först då kan diskussionen bli meningsfull
Christer Sturmark
Författare, bokförläggare och vd för fackboksförlaget Fri Tanke.
"Den ”identitet och samhörighet” religiösa emellan som Linjamaa talar om existerar inte. I själva verket råder det, som alla har noterat,
starka motsättningar inte bara mellan skilda religioner utan också
mellan olika inriktningar inom samma religion. De leder många gånger till krig snarare än samhörighet. "
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Det är inte troligt att de stora länderna i världen kan klara klimatkraven utan kärnkraft. Regeringens minister för bistånd och samarbete
med andra länder bör klargöra detta.
Energiministern bör se till att det utvecklas kärnkraftsmaskiner som
kan använda det man säger förbrukade bränslet som ännu innehåller
energi som kan användas

Det talas nu om att man snarast bör börja bygga slutförvar för kärnkraftsbränsle som är förbrukat. Man tänker sig att gräva ner sig 500 m
i urberget vid Forsmark och lägga dit bränsle infogat i enorma mängder koppar mm som ska vila där 100 tusen år. Det är mycket dyrt.

Behovet av el i världen är stort och kommer att öka. Det är inte troligt
att de kinesiska miljonstäderna kan försörja sig med vindkraft. Kineserna bygger nu kolkraft på löpande band

Miljöpartiet vill vänta på närmare undersökningar om det. De vill inte
ha kärnkraft, men bör lära sig förstå hur mycket energi det nns i atomerna.

Sverige bör se sin klimat-och miljöpolitik och energipolitik i globalt
perspektiv

Det nns nu kärnkraftsmaskiner som kan använda det som man säger
förbrukade bränslet. Sverige bör understödja forskning som utvecklar
det. Och man bör avstå från det dyra lagret vid Forsmark och bygga ut
mellanlagret i Oskarshamn som ligger på 30 meers djup och är mycket
billigare än det vid Forsmark.
Allmänheten verkar inte förstått riktigt hur mycket energi det nns i
atomerna. I kemiska formlerna för känkraft ingår faktorn för ljusets
hastighet, ett mycket stor tal, 300 hundra tusen km per sekund. Ljuset
går en sträcka som motsvarar sju varv runt jorden, per sekund.

Mänskilgheten har en skyldighet att ta tillvara kärnkratens möjligheter
att utnyttja atomernas enastående krafter
Klimat- och miljöministern bör på regeringens hemsida redovisa världens växt- och djurliv och deras livsmiljöer så att alla förstår att de
måste skyddas. De nns i bibliotekens beskrivning av naturveten-skaperna, bl a SAB systemet.

Det är dessutom så att energin beror av kvadraten på det stora talet för
ljusets hastighet. Det är ett mycket stort tal som verkade när två små
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bomber 1945 från ett amerikanskt ygplan raderade två japanska städer.

Sverige bör se sin klimat- och miljöpolitik
och energipolitik i ett globalt perspektiv.
Mänskligheten har en skyldighet att tillvarata kärnkraftens möjligheter att utnyttja
atomernas enastående krafter

Naturvetenskap enligt SAB-systemet på
svenska bibliotek

Uae Praktisk astronomi874 trä ar

U Naturvetenskap

Uah Sfärisk astronomi och positionsastronomi111 trä ar

U(x) Naturvetenskapliga lexikon407 träffar

Uai Astrofysik1032 trä ar

Uaf Tidmätning1484 trä ar
Uag Celest mekanik227 trä ar

U:b Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga institutioner530 träffar

Ub Geofysik17337 träffar

U:d Naturvetenskaplig teori, loso och metodlära1413 träffar

Ub.02 Instrumentlära: allmänt8 trä ar

U:k Naturvetenskapens historia2319 träffar

Uba Meteorologi6524 trä ar

U:oa Naturvetenskapens sociologi133 träffar

Ubb Oceanogra och hydrologi6125 trä ar

U.02 Allmän instrumentlära683 träffar

Ubc Geodesi1764 trä ar
Ubd Jordmagnetism407 trä ar
Ube Vulkaner och jordbävningar1012 trä ar

Ua Astronomi15199 träffar
Ua(y) Astronomiska kartor, stjärnkataloger och bilderböcker48 trä ar

Uc Fysik och kemi71241 träffar

Ua:bf Astronomiska institutioner74 trä ar

Uc.bf Institutioner0 trä ar

Ua:k Astronomins historia1307 trä ar

Uc:k Fysikens och kemins historia360 trä ar

Ua.02 Instrumentlära324 trä ar

Ucb Mekanik5380 trä ar

Uaa Universum2504 trä ar

Ucc Fysik27528 trä ar

Uab Solsystemet2247 trä ar

Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik7146 trä ar

Uac Stjärnor1230 trä ar

Uce Kemi27368 trä ar
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Ud Geologi och paleontologi26607 träffar

Uf Botanik29412 träffar

Ud:bf Geologiska och paleontologiska institutioner57 trä ar

Uf:bfBotanikinstitutioner251 träffar

Ud:k Geologins och paleontologins historia199 trä ar

Uf:kBotanikens historia559 träffar

Ud.02 Instrumentlära8 trä ar

Uf.0Särskilda botaniska aspekter och delområden11570 träffar

Ud- Särskilda länder och områden3186 trä ar

Ufa Särskilda grupper av växter2464 träffar

Uda Allmän och historisk geologi7438 trä ar

Ufe Fröväxter (Fanerogamer): allmänt962 träffar

Udb Paleontologi4005 trä ar

Uff Fanerogamer: gömfröiga (Magnoliophytina)2724 träffar

Udt Geokemi462 trä ar

Ufg Fanerogamer: nakenfröiga (Pinophytina)287 träffar
Ufh Kryptogamer5684 träffar

Udu Mineralogi2407 trä ar
Udv Petrologi1358 trä ar

Ug Zoologi36507 träffar

UdxEkonomisk geologi2978 trä ar

Ug:bf Zoologiinstitutioner115 träffar

J Arkeologi

Ug:k Zoologins historia233 träffar
Ug.0 Särskilda zoologiska aspekter och delområden7168 träffar

Ue Biologi37710 träffar

Uge Ryggradsdjur (Vertebrata)531 träffar

Ue:bf Biologisinstitutioner42 träffar

Ugf Däggdjur (Mammalia)5257 träffar

Ue:k Biologins historia661 träffar

Ugg Fåglar (Aves)6556 träffar

Ue.0 Särskilda biologiska aspekter och delområden20173 träffar
Uea Utvecklingslära och genetik6109 träffar

Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia)999 träffar
Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)2329 träffar

Ueb Fysisk antropologi1735 träffar

Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata)11027 träffar

Uec Mikrobiologi2095 träffar
Ued Bioteknik1481 träffar
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räkna med att en vindkraftspark för en terawat timme per år skapar en
visuell störzon på drygt 4000 kvadra kilometer. Det motsvarar en visuell störzon på 65 gånger 65 kilometer om vi tänker oss att vindkraftsparken har en kvadratisk form

”Behåll kärnkraften – annars förstörs naturen av vindkraftverk

Och det går ju inte att gömma vindkraftsparken. Vid val av läge eftersträvas höjdplatåer

"Nyligen har Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket publicerat utredningen ”Nationell strategi för en hållbar
vindkraft”. Utredningen låg förra veckan till grund för ett nästan
timslångt och förvånansvärt okritiskt reportage i Sveriges Radios
miljöprogram ”Klotet”

Södra Sverige har en total markyta på 184 000 kvadratkilometer, varav
skogsarealer utgör 129 000 kvadratkilometer. Det innebär att 48 terawattimmar kräver 1 300 kvadratkilometer markyta och, vad värre är,
skapa visuella störzoner omfattande 192 000 kvadratkilometer

I utredningen förespråkas att regelverket måste lättas för att möjliggöra
för landbaserade vindkraftsverk i södra Sverige med en årlig produktion av 47,5 terawatttimmar. Om man sätter sig in i vad detta skulle
innebära för vår natur och miljö, framträder en skrämmande bild

Det betyder att var man än be nner sig i södra Sverige skulle inom
synfältet ha i genomsnitt 2–4 gigantiska vindkraftsparker, tusentals
snurrande rotorer synliga över horisontlinjen

Jag syftar då på den visuella störning som vindkraftverken utgör. Om
en snurrande rotor ses över horisonten dras blicken till den och det blir
en störning som kan dominera upplevelsen av en annars stilla horisontlinje. Ett pärlband av sådana vindsnurror är förstås ännu värre

Jag hävdar att detta är ett direkt miljöhot, som man verkar blunda för.
Det förefaller mig orealistiskt att tro att befolkningen i södra Sverige
kommer att acceptera detta. Att övervinna ett sådant motstånd med
”effektivare planeringsprocesser” är nog dömt att misslyckas

För att påvisa det orimliga i planerna har jag utgått från publicerade
data för en av de största planerade vindkraftsparkerna i landet, Markbygden utanför Skellefteå, etapp 3. Dess 442 turbiner på tillsammans
1400 megawatt installerad effekt ska leverera 5,5 terawattimmar årligen

För oss som ser kärnkraften som en säker och fossilfri energikälla, är
det orimligt att förutsätta att all fossilfri energi skall komma från vindkraft. Det leder till en framtid då vi sätter en visuell industriell prägel
på hela södra Sveriges natur. Alternativet med kärnkraft kräver mindre
än totalt fem kvadra kilometers yta

Det motsvarar 45 procent av full effekt under årets alla timmar.
Markytan som tas i anspråk är 150 kvadratkilometer. Det motsvarar då
27 kvadratkilometer per terawattimme

Jag inte vill se vår fria natur skövlad av vindparker. De behövs inte,
eftersom det nns alternativ som sparar naturen
Gunnar Widén, Klövedal

På grund av tornens höjd syns rotorerna helt över horisontlinjen på ett
avstånd av lågt räknat 30 kilometer i ett platt landskap med fri sikt. Är
vindkraftsparken högt belägen ökar detta avstånd. Man kan försiktigt
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sköta den dagliga verksamheten på Microsoft för att ägna sig åt välgörenhet

" Det är han som
format arbetslivet för dig och mi
Få människor kan säga att de har förändrat världen, men Bill Gates är en av dem. Han förstod tidigt att det viktigaste i en dator
inte är prestandan, utan vad datorn kan utföra för oss. Det som
görs av mjukvaran, datorprogrammen eller som vi nu kallar dem:
apparna. Företaget Bill Gates startade har levererat två av världens viktigaste program – Word och Excel. Genom att inte vara
låst till en sorts maskiner har Word och Excel överlevt så många
generationsskiften inom den snabbt accelererande datorvärlden
att det knappt går att räkna

Med de enorma vinster han samlat under alla år som vi andra fyllt i
våra Excel-ark och kontrollerat stavningen i våra Word-dokument, har
han en andra karriär. Den här gången vill han och hans fru Melinda
Gates bekämpa sjukdomar och klimatförändringar. Det kanske framstår som storhetsvansinne att ge sig i kast med detta. Men en person
som redan förändrat världen så radikalt har inga skäl att tro att han inte
kan lyckas igen.
Augustin Erba augustin.erba@dn.se

Microsoft tog också över marknaden för det övergripande program
som tar hand om programmen – operativsystemet. Windows fanns under en period i 90 procent av alla världens datorer. Och när alla som
hade Windows senare ck ett program som öppnade fönstret mot nymodigheten internet, då var dominansen total
Microsofts webbläsare kallades Internet Explorer, bokstavligen ”internets upptäckare”
Bill Gates som har programmerat sedan barnsben personi erade begreppet nörd och hans och Windows fyrkantiga syn på användarna
blev också det som så småningom öppnade vägen för konkurrenten
Apple. Microsoft kämpar sig tillbaka – efter en misslyckad telefonsatsning har de byggt vidare på sin makt över arbetslivet, genom att
köpa Linkedin. Vid det här laget hade Bill Gates sedan länge slutat
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Det var kring millennieskiftet som Bill Gates började sin resa från
mjukvarukapitalist till klima aktivist. En del av de många miljarder
han och hustrun Melinda har tjänat ihop under de framgångsrika åren
med Microsoft skulle då satsas i projekt för global hälsa genom stiftelsen de skapat. Ganska snabbt kom Bill Gates att se bristen på energi
som ett stort bekymmer i det arbetet. Utan lampa är det svårt att läsa
läxor. Utan kylskåp kan du inte förvara vaccin.

"Bill Gates – från mjukvarukapitalist till
betongaktivis
Mannen som förändrat världen med mjukvara, satsar nu stenhårt
på andra arenor. I år vill Bill Gates bli klimatdebattens stora optimist. Men i mötet med DN visar det sig att ett av hans främsta
budskap är extremt grått, tungt och jordnära. Världens fjärde rikaste man har hakat upp sig på: cement.

I början av nya boken beskriver han in ygningar han gjorde till södra
Afrikas storstäder under det tidiga 2000-talet. Han tittade ut och tänkte: Varför är det så mörkt där nere? Den spontana reaktionen från den
lösningsorienterade amerikanen var att satsa stort på riklig och billig
energi till den fattiga delen av världen, men efter några år krockade
den ambitionen med det han började lära sig om klimat-förändringarna.

Det är inte alls vad man väntar sig från en techmiljardär som visar upp
sig på sitt designkontor med schackbräde som rekvisita. Ordet känns
inte som det allra mest naturliga när det kommer från en som de senaste åren huvudsakligen ägnat sig åt välgörenhetsarbete för att till exempel främja ickors utbildning i världen

På en länk över Atlanten svarar Bill Gates på europeiska journalisters
frågor om uppvaknandet och boken han skrivit. Ett tiotal reportrar
samsas om en timmes frågetid och DN är, som enda svenska mediehus
i gruppen, först ut.

Men Bill Gates säger det gång på gång: Cement. Vi får inte glömma
cementen
Bakgrunden är att han har skrivit en bok – ”Så undviker vi klimat-katastrofen” – och den är optimistisk. Vi måste visserligen ta i från tårna
och göra precis allt samtidigt nu enligt Gates. Dra ner och växla upp.
Forska på djupet, men också satsa på riskprojekt. Lägga om och hålla
ut. Det kommer att bli ”super-hard”, säger han, men det kan gå

När du förstod omfattningen av klimatkrisen, och tittade tillbaks
på din tid som entreprenör och affärsman, vad önskar du då att
du hade gjort annorlunda?

Så här skriver han själv i nya boken, stycket är något nerkortat av DN:

– Du vet, jag var helt fokuserad på mjukvara från 15 års ålder, till dess
att jag fyllde 45. Och även om jag följde annan vetenskap på håll, så
visste jag verkligen inte mycket då om klima förändringar.

”Vi måste prestera något gigantiskt som vi aldrig har gjort förr, mycket
snabbare än vi någonsin har gjort något liknande. Men ge inte upp. Vi
klarar det.

Bill Gates har ett gungande sätt att leverera sina svar. Blicken är stadigt fäst på församlingen, men överkroppen vaggar oupphörligt när
han pratar. Armarna ligger i kors över bröstet, eller tvinnade mellan

 


.


 


 


t

 


 

.


fl

t

t


 


1


fl

”


 

.


 


217

– Så hur som helst, jag har alltså inte varit en klimatfokuserad person,
och jag vet inte om jag skulle vilja gå tillbaka och ändra något. Min
talang har ju varit mjukvara. Men jag läser mycket, och tycker om att
koka ner det jag tar till mig. Jag har läst hundratals böcker om stål och
cement och klimatet. Nu försöker jag göra den kunskapen tillgänglig
för andra.
Där kom det igen. Cement. Rummet han sitter i har en fond av djupa
hyllor i blankt vitt trä som rymmer sparsmakade skulpturer. Ett franskt
mineralvatten står på bordet och Bill Gates är klädd i tunn, svart
lammullströja. Skarpa svarta glasögon fulländar intrycket av någon
som skulle kunna tas för gallerist. Eller regissör. Men han vill alltså att
vi ska tänka på cement.
– Så du vet, jag är alltså en eftersläntrare när det kommer till klimatfrågan, men anledningen till att jag ville skriva boken är att just nu
nns det så många hängivna. Och om vi inte levererar en trovärdig
plan för klimatet, kommer de alla att bli cyniska i stället, inom tio år.
Om vi inte får till det där med cementen, kommer vi skapa en hel generation av cyniker
Ce-men-ten. Tydligen står allt och faller med den. Så då tar vi detta.
Bill Gates beskriver en daglig resa han brukar göra – när det inte är
pandemi – från bostaden på halvön Medina till huvudkontoret inne i
Seattle. Färden går över världens längsta pontonbro, 520, som yter på
Lake Washington. Han tänker på den ytande bron som ett ”under av
modern ingenjörskonst”. Svaret på varför den inte sjunker trots all trak stavas betong. 77 luftfyllda, vattentäta pontoner av betong.

Men betong består av grus, sand, vatten – och cement. Och produktionen av cement, får vi lära oss när Bill Gates undervisar, står för en
mycket större del av de samlade utsläppen av växthusgaser än de esta
av oss kanske tror. Personbilar ligger bakom max 8 procent, skriver
Gates, tillverkning av stål och cement 10. Och medan personbils-parken går att ställa om med ny teknik, är cementtillverkningen mycket
trixigare att rena
Cement görs av kalksten som bränns. I stenen nns kalk, kol och syre.
När kalken frigörs blir syret och kolen kvar. Syre och kol är koldioxid.
I boken skriver Gates
”Det nns ingen metod för att tillverka cement som inte innehåller
denna process. Det är en kemisk reaktion – kalksten plus hetta är lika
med kalciumoxid plus koldioxid – och den går inte att komma runt.
Förhållandet är ett till ett: tillverkar man 1 ton cement får man 1 ton
koldioxid.”
Det där han sa nyss om att ha tagit sig igenom ”hundratals böcker om
cement”, känns ganska rimligt faktiskt, för den som sett Net ix-serien
”Koden till min hjärna”. Genom tre timslånga avsnitt ses Bill Gates
kånka på sin bokkasse. Tio till tjugo böcker bär han ständigt runt på.
Kassen packas om av staben mellan varven, så att färdiglästa exemplar
kan ställas tillbaks på hyllan och nya projekt tas med på färden.
Gates sitter still när han läser, men rör sig när han tänker. En slinga
utanför bostaden nöts av ständiga promenader. Rörelse, rörelse, pendeln svänger.
Under en av alla vandringar som visas upp pratar lmaren kärnkraft
med Bill Gates. Kärnkraftsforskning är en dyr syssla, utan särskilt stort
stöd i opinionen – efter Harrisburg, Tjern byl och Fukushima – men
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knäna, men rastlösheten går inte helt att tygla. Som pendeln på ett
gammalt väggur, pulserar han fram och tillbaka

Målet är att utveckla en säkrare, billigare och mycket mer effektiv
kärnkraft, men det är en ambition som till exempel Frankrike gav upp
häromåret. Efter ett tidsödande och kostsamt frontarbete på området,
såg landet för få framsteg
Men för Bill Gates ger det bara mersmak, att projektet är så tekno-logiskt utmanande, erkänner han i dokumentären
– Tekniska innovationer är det enda jag kan och det enda jag är riktigt
bra på. Det är min hammare. Många problem ser ut som spikar för
mig, eftersom jag har den här hammaren.
Strax innan Donald Trump tillträdde som president hade TerraPower
säkrat ett avtal med Kina om att ytta den kärnkraftsutveckling de
sysslat med de senaste åren, från ritborden och simuleringarna i
datormiljö, till kraftverksbyggen i full skala på kinesisk mark. Sedan
kom handelskriget. Allt gjorde halt.
De europeiska journalisterna som träffar Gates tillsammans med DN
ställer era frågor om kärnkraft. Den tyske reportern får beröm för sitt
lands storsatsning på solpaneler, men Bill Gates beklagar med stort
eftertryck att landet vänder kärnkraften ryggen. ”Sadly”, säger klimatboksförfattaren. Belgaren i vår grupp får samma reaktion, där ska alla
reaktorer vara stängda 2024.
Bill Gates är van att argumentera i motvind på det här området

– Den enda anledningen till att jag gett mig in i det här, är att vi kan
tvingas ta till kärnkraft för att tackla klimatförändringarna. Om det inte
sker ett mirakel kring batteriforskningen, ser jag faktiskt ingen annan
utväg. Vi måste kunna skapa energi även när det inte blåser eller solen
inte lyser. Och det måste vara ren energi.
I slutet av 2020 ck Bill Gates bolag kontrakt på att bygga en demoversion av sin planerat säkra reaktor på hemmaplan, i USA. Om fem år
ska den stå klar. Lyckas de få den godkänd hoppas Bill Gates att tvivlen försvinner
– I digitala modeller har vi simulerat jordbävningar, vulkanutbrott och
ygplanskrascher, och detta är en helt annan värld säkerhetsmässigt än
det ni är vana vid. Om USA nu tar fram de här reaktorerna hoppas jag
att folk i resten av världen är öppensinnade nog att åtminstone titta på
dem
Samma dag som den här pressträffen kring klima boken äger rum
svärs en ny president in i Bill Gates hemland. Inte bara samma dag
förresten – pressträffen och ceremonin krockar totalt. Den timma Bill
Gates bokat in för sitt möte med europeiska medier, är just precis den
timma då andra ser poeten Amanda Gorman tala om mod och ljus och
Joe Biden lägga handen på bibeln och säga ”I pledge”.
Det är ett sammanträffande, ”a coincidence!”, säger Gates stab som
svar på vår undran kring den iögonfallande tajmingen. Själv kommenterar han det inte alls – och eftersom arrangörerna inte tillåter följdfrågor blir det tyvärr ingen fördjupning kring saken
Men techmogulens förhållande till politiker berörs på andra sätt. I
boken skriver han att klimatfrågan står och faller med dem nu. Det
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det handlar om en energiproduktion som i teorin skulle kunna vara helt
klimatneutral och Bill Gates har därför satsat stort på det som kallas
”fjärde generationens kärnkraft”, i bolaget TerraPower.

folkliga engagemanget nns, tekniken är på väg, tror Gates, men han
tycker att det saknas modiga och handlingskraftiga politiker.

området? Det är så mycket prat! Nu måste vi ta fram en plan och stoppa in pengar i den planen.

– Det är väldigt lätt för politiker i dag att lova att utsläppen ska vara
noll år 2050. En person som säger så, måste få frågan: Kan du storleken på din forsknings- och utvecklingsbudget? Vad gör du åt stål? Vad
gör du åt cement

Själv satsar han stort genom innovationsfonden Breakthrough Energy
Ventures, som utvecklar klimatteknologiska högriskprojekt – ofta kontroversiella sådana. En av idéerna är till exempel att genom konstgjorda moln skymma solen och på så sätt minska uppvärmningen. Den
metoden ska forskare från Harvard faktiskt testa i Kiruna den här
sommaren. Men många meteorologer tvivlar på – eller till och med
varnar för – tekniken. De frågar sig vad en sådan storskalig manipulation av klimatet skulle kunna leda till i förlängningen?

(Cement. Jag registrerar bara ordet här igen. Det är inte sista gången.
– Den politiker som pratar om att sänka utsläppen på något sätt som
verkar enkelt, är faktiskt inte seriös. Det är en person som bara håller
på med pr. Vi måste skapa en politisk kultur som enbart premierar klimatåtgärder som är riktigt svåra, eller väldigt osäkra.
Han tar svenska elbilar som exempel. Vid en för ta anblick kan man
säga att Sverige har kommit långt vad gäller omställningen av personbilsparken. Norge ligger före, men nästan 10 procent av de nya fordon
som säljs i Sverige går att ladda med el, och det är en hög siffra internationellt sett
– Samtidigt är elbilar den lättaste uppgiften av alla vi har framför oss,
och inte ens där kommer alltså något land längre än till några få procent av de bilar som körs, trots att vi skulle behöva hundra, säger Gates
Nu tycker han att det ligger på oss alla att ge våra politiker mandat att
agera med kraft i frågor som rör klimatet, men sen måste vi alltså också kräva bevis på att de faktiskt går från ord till verkstad
– Det är uppenbart att världen ännu inte är seriös i klimatarbetet. Varför skulle annars jag vara den störste nansiären av startup-bolag på

Och Bill Gates blir också ifrågasatt för att han över huvudtaget tar sig
ton i de här frågorna. Han! Vem är han liksom, att säga nåt om just
klimatet
I boken skriver Gates att han förstår sina skeptiker. ”Världen saknar
inte precis rika män med storvulna idéer om vad andra människor ska
göra.” Till de samlade journalisterna säger han att han ändå tror att han
kan ha en roll att fylla
– Under 2021 kommer jag att prata om tre saker. Jag vet, det är minst
två saker för mycket, men jag ser inte att jag har något annat val. Jag
ska prata om hur vi ska komma ur den här pandemin, jag ska prata om
hur vi ska undvika nästa pandemi, och så kommer jag att prata om
klimatförändringarna. Jag vill inte missa 2021, för jag tror att det är ett
nyckelår, när det gäller att få fram en plan för global omställning
Bill Gates vill sälja sig som optimist på klimatområdet med sin nya
bok, men som avslutning på pressträffen kommer en fråga om hur han
egentligen kan vara det? Donald Trump har ju kraftigt försenat hans
arbete, politiker överlag vill bara prata mål och inte medel, har vi fått
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höra, och vissa saker – som cementproblemet – går nästan inte att ändra på ens med den smartaste teknik. Kan Bill Gates efter allt detta, med
trovärdighet, verkligen kalla sig optimist
– Vilken bra sista fråga! Jag kanske är själ centrerad nu, men intresset
för min bok pekar i alla fall på att här nns det ett sug. Det nns en
förändringstakt nu som väcker hopp.
Gates berättar att projekten i hans utvecklingsfond också drar in allt
mer externt kapital. EU satsar jättebra, säger han, så nu behöver han
själv bara gå in med en femtedel av riskkapitalet i det 40-tal bolag som
fonden omfattar.
– Hade du frågat mig för fem år sedan hur bra jag trodde att projekten i
fonden skulle gå hade jag aldrig trott på något som liknar det vi ser nu.
Så ja, jag är optimist, även om det ser ut som om det vi har framför oss
kommer att bli supersvårt. Det kommer att krävas en helskottas massa
innovation
Den rörlige mannen har stannat upp med armbågarna i kors över det
blanka vita skrivbordet. Framåtlutad gör han sig redo att sätta punkt.
Bakom honom skymtar omslaget på boken där läsarna får några enkla
hållpunkter att ha i minnet när klimatet diskuteras.
Punkt 1: Summan av alla utsläpp av växthusgaser under ett år är 51
miljarder ton. Hur stor del talar vi om den här gången?

"Bill Gate
Föddes i Seattle 28 oktober 1955 och började programmera datorer
som 13-åring
Han var en av grundarna av Microsoft 1975 och är fortfarande styrelseordförande där
Numera arbetar han mest i Bill & Melinda Gates Foundation tillsammans med hustrun. De har tre barn – Jennifer född 1996, Rory född
1999 och Phoebe född 2002
Enligt Forbes är Bill Gates numera världens fjärde rikaste man. Rikast
är Jeff Bezos (Amazon)
Aktuell med ”Så undviker vi klimatkatastrofen. Lösningarna vi har
och genombrotten vi behöver (Albert Bonniers förlag)
Fem saker att ha i minnet när du talar klimat, enligt Bill Gates
1 51 miljarder ton är summan av alla växthusgaser som släpps ut under
ett år. Se till att ta reda på hur stor del av detta ditt samtal gäller.
2 Cement. Det är lätt att fastna i diskussioner om bilar och el, men alla
utsläppskällor måste tas med. Cementproduktionen är en av de svåraste att klimatanpassa.
3 Hur mycket är ”1 kilowatt”?
En genomsnittlig bostad förbrukar det. 1 megawatt går åt i en liten
stad. 1 gigawatt i en stor. Världen förbrukar 3 000 gigawatt.
4 Hur mycket utrymme behövs för att få fram energin? Ved och vind
tar mest plats, kärnkraft och fossila bränslen minst

Punkt 2: Och cementproduktionen då
Kristina Hedber

5 Vad kostar det? ”Smutsig” el är i dag den billigaste. Håll ”de gröna
merkostnaderna” i minnet. Kommer medelinkomstländerna ha råd att
ställa om?

kristina.hedberg@dn.se
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"Vi lever i en tid som kräver goda läsar
De sociala medierna lämpar sig sällan för en efte tänksam, re ekterande läsning. Men om vi menar allvar med talet om att värna
förnuftet måste vi också uppvärdera mötet med texten, skriver
idéhistorikern Sven-Eric Liedman
Anne-Marie Körling, den erfarna läraren som häromåret var Sveriges
läsambassadör, slår kontinuerligt larm på sin blogg om många barns
sjunkande läskunnighet. När de unga väl avslöjat bokstävernas hemlighet tror många att saken är klar. De kan läsa. I en klass var det bara
en liten minoritet som verkligen kunde läsa och inte bara stava sig
fram
Ingen tror att ett barn som tagit sina första steg inte behöver gå mer.
Men det är tydligen en föreställning som man kan få när det gäller läsning.
Barnen som Anne-Marie Körling talar om har inte invandrarföräldrar.
De är svensk medelklass. De har väl förspänt. Men de esta kan inte
läsa ordentligt
Läsningen håller på att hamna på undantag. Det nns ju ljudböcker.
Det nns tv och Youtube. Tekniken gör det möjligt att tala in en text
och få den prydligt utskriven
Men att kunna läsa är nödvändigt för ett re ekterat liv i ett modernt
samhälle. Vi måste komma ihåg att skriften inte som talet följt mänskligheten under hela dess utveckling. Det är en senkomling, en nödvändig beståndsdel i högkulturerna

Med skriften får man ett verbalt minne utanför hjärnan, ett minne som
alla läskunniga kan ta del av. Matematikens symboler är en del av detta skriftspråk
Läsning är en färdighet som kan och bör odlas livet igenom. Fler och
er arbetar framför datorn. Där nns också bilder – men det som binder samman, förklarar och ger sammanhang är text
Texten är ett nödvändigt redskap för att utveckla det kritiska sinnet.
Bara genom att resonera om texter, jämföra texter med andra texter
och pröva deras påståenden mot verkligheten kan vi säga något om
deras trovärdighet.
I skolans grunddokument hylla det kritiska sinnet. Men hur ska detta
kunna utvecklas om man inte kan tillgodogöra sig en någorlunda komplex text? Läsningen är en nödvändig betingelse för en rimligt förnuftig verklighetsuppfattning
Men bara nödvändig, inte tillräcklig! Läskunnigheten var god i
Tyskland på 1930-talet, men det hindrade inte människor från att
anamma en ideologi som inte bara var omänsklig utan också djupt irrationell. Många av dem som i januari stormade Kapitolium hade en
mångårig utbildning. Det räcker inte med god läskunnighet, det krävs
också en moralisk standard som inte lämnar fältet fritt för våra vidrigaste impulser. För detta krävs ett någorlunda harmoniskt samhälle,
ansvarsfulla uppfostrare och en skola som inte bara anställer prov och
delar ut betyg utan också får tid att ge sina elever rimliga måttstockar
för ett såväl hyggligt som re ekterat liv
I denna senare uppgift kan läsningen spela en positiv roll. Inte för att
man automatiskt blir god av den utan att man fått tillfälle att samtala
om det som berättelserna eller fakt texterna öppnar av problem och
möjligheter. Det är det eftertänksamma, respektfulla samtalet som
kanske är viktigast. Man byter re ektioner med varandra
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DN 17 februari 202

Men vem har tid till samtal i dag? Vem har tålamod?
Tidens puls nns snarare i de sociala medierna. Där kan det gå fort.
Där kan man skriva utan att tänka efter. Nej, alla gör inte det; men
möjligheten nns alltid. Många utnyttjar dem
Det nns redan en stor litteratur om de sociala medierna. De är verkligen ett samtidsfenomen – först i vårt årtusende tog de form. De första
studierna är hoppfulla. Ett redskap för demokratin. Ett sätt för människor att komma närmare varandra trots avstånd
Men strax förändras bilden. Man börjar tala om ”det mörka nätet”.
Skumma typer söker upp offer, mest unga kvinnor, som bokstavligen
eller bildligen blottat sig på nätet. Hat- och lögnpropaganda sprids
främst av högerextrema grupper. Från 2016 får företeelsen ett namn:
Donald Trump. I Sverige dominerar Sverigedemokraterna de sociala
medierna.
Det krävs en minimal läs- och skrivkunnighet för att röra sig på nätet,
men knappast ett kritiskt sinne. Nätet har blivit en tummelplats för de
mest bisarra lögner och myter. QAnon i USA tar priset och visar att
steget från galen myt på nätet till våld kan vara kort. Men också andra
förvrängda uppfattningar dansar runt, även i Sverige och där främst i
SD-kretsar
Sällan blir det fråga om verkliga åsiktsutbyten där motstridiga uppfattningar får mötas och om inte ta färg varandra så åtminstone preciseras
och göras begripliga även för motståndaren.
För egen del har jag erfarenhet av Twitter. Det nns fördelar: nyheter
sprids blixtsnabbt, intressanta människor sänder små meddelanden,
och man får tillfälle till existentiella suckar. Men Twitter är inte en
arena för samtal. Avståndet till aggressioner är alldeles för litet. Det är
en av de stora nackdelarna med de sociala medierna, att det inte krävs

någon eftertanke. Ovett ligger en knapptryckning bort. Ingen redaktör
kommer emellan
Inte kan jag svära mig fri från egna försyndelser. Men för det mesta
försöker jag vara min egen redaktör. Andras aggressioner kan man
däremot inte undgå. Ett exempel
Ivar Arpi, den ivrige höge debattören, uttryckte på Twitter sitt missnöje över att alla enats om att kalla stormningen av Kapitolium för ett
kuppförsök. Jag genmälde att det kanske hellre skulle kallas en putsch,
ett nt 1800-talsord om hur några få eggar en massa att gå till attack.
Arpi svarade inte på detta utan skrev bara: ”Undrar hur mycket dummare jag blev av att ha dina böcker som kurslitteratur en gång i tiden.”
Adrenalin! Också min produktion gick igång, men jag lade band på
mig. Inget fanns att svara. Men andra överöste Arpi med sin ilska. Allt
blev ett exempel på hur känslorna så ofta löper snabbare än tankarna
på sociala medier.
Twitter lämpar sig sällan för en eftertänksam, re ekterande läsning.
Därför är det så mycket viktigare att värna om den på andra, långsammare arenor. Den är inte bara viktig för den intellektuella nivån i samhället utan för det fördjupade meningsutbytet
Det är viktigt att både kunna läsa begrundande långsamt men också
snabbt för att nna något viktigt som man söker. Båda färdigheterna
kräver en behärskning av textmediet. Man kan både zooma in den
minsta detalj och zooma ut så att stora helheter framträder. Det behövs
ingen lång och krävande utbildning för detta. Men det krävs en ständigt uppövad läsförmåga
Med viss förtjusning tog jag häromdagen del av en lång intervju med
Magdalena Andersson, nansministern, i februarinumret av tidningen
Vi. Det visade sig att hon inte bara hade tid för ekonomiska kalkyler
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utan också för romaner. Hon kunde också resonera sakkunnigt och
välavvägt om det hon läst.
Men en dystrare tanke smög sin in i min glädje: Hur mycket får hon
användning för sitt breda register i den politiska debatten? Det är som
om perspektivet snävades in så snart det kommer till politiken. Medierna, i synnerhet tv, gör sitt till för att torrlägga åsiktsutbytena. Man
stängs inne i sina talepunkter. Rättvisa! ropar den ene. Valfrihet! den
andra
Den lyssnare som inte redan har sina sympatier klara blir inte mycket
klokare. De stympade budskapen kan knappast locka den oinvigde till
fördjupning
Olof Palme berättade någon gång att det som bidrog till hans beslut att
trots hans bakgrund bli socialdemokrat var de stora publika debatterna
mellan Ernst Wigforss och Herbert Tingsten. Det var två män som
verkligen kunde argumentera för sin sak – och som ck tid och möjlighet att göra det
Nu bör man inte ägna sig åt nostalgi utan blicka framåt i stället. Det är
tydligt att skolan inte lyckas få tillräckligt många elever att inse hur
avgörande den ständiga övade läsningen är för deras utveckling och
möjligheter.
Men också medierna, inklusive de sociala, lämnar i synnerhet unga
människor utan hjälp att gå vidare på den väg som kan göra en människa till en medveten, aktiv medborgare och därtill ge henne ett intressantare liv
Att kunna bokstäverna är inte detsamma som att kunna läsa

DN 21 februari 202

”Tänk inte att andra är dumma i huvudet
" Ny kenheten ledde henne till loso n. I dag menar Åsa Wikforss att förståelsen för begrepp som ”sanning” och ”kunskap” är
avgörande för att rädda demokratin. Kultursöndag möter Sveriges mest synliga losof i ett samtal om behovet av bildning och optimism
Det hann bli några månader i Svenska Akademien innan pandemin
slog till. Det var tur, säger hon, liksom det var tur att de var fyra kvinnor som valdes in samtidigt, Ellen Mattson, Anne Swärd, Tua Forsström och hon själv, Åsa Wikforss
Institutionen är märklig nog som det är, med sina ritualstyrda sammanträden och middagar. När det inte längre gick att hålla fysiska möten
blev det något av en utmaning
– Teknikkompetensen är ju lite … blandad
Under våren utvecklade de former för digitala sammankomster, men
först då alla fått uppkopplingar som förmådde skydda Akademiens
hemliga diskussioner. Den har under året delat ut avsevärda extra medel till coronadrabbade författare och forskare
– Det är väldigt spännande att vara med. Det nns mycket kulturhistoria i väggarna. För mig är detta också roligt och lite av ett nytt
kapitel, efter att ha varit inom universitetsvärlden så länge, och nu när
barnen är ut ugna
Hon ser fram emot att återuppta de vanliga rutinerna, när det går, inte
minst det sociala, som middagarna på Gyldene Freden där samtalen
blir mindre formella

Sven-Eric Liedman "
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Åsa Wikforss valdes in i Svenska Akademien 2019 på stol nummer
sju, där den tidigare ständiga sekreteraren Sara Danius satt, och en
gång långt före dem, Selma Lagerlöf. Hon är också ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. År 2008 blev hon professor i teoretisk loso . Ingen kvinna hade haft den titeln i Sverige innan dess. Åsa Wikforss och kollegan Kathrin Glüer var först
I fjol belönades Åsa Wikforss med utmärkelsen Årets folkbildare, och
65 000 gymnasi ungdomar har fått hennes bok ”Alternativa fakta”
från 2017 skickad till sig. Det nns fog för att kalla henne Sveriges
mest synliga losof. Hon undervisar, forskar, föreläser, skriver, läser,
deltar i den offentliga debatten. Hon tycker att alla delar är roliga. Då
och då går hon ut med hunden också, han är liten och vit
Just nu leder Åsa Wikforss ett tvärvetenskapligt forskningsprogram
om kunskapsmotstånd, nansierat av Riksbankens jubileumsfond,
samtidigt som hon slutför arbetet med boken ”Därför demokrati” (Fri
Tanke). I den knyts desinformation, förtroendekollaps och demokrati
ihop, med stormningen av Kapitolium som ett exempel på vad det kan
leda till. Boken har växt fram i dialog med hennes bror, Mårten Wikforss, som bidrar med re ektioner

ditionella medier: det man inte själv har varit med om, tror man inte
på
Oenigheten ökar, meningsmotståndare börjar uppfattas som rena ender. Utvecklingen förstärks nästan alltid av nya sätt att kommunicera
– I USA de nierar Rand fyra sanningskriser under det senaste seklet: i
samband med att dagstidningarna slog igenom brett på 1890 talet. De
var ofta opålitliga. Sedan på 1920-talet, 1970-talet, och så nu. Radio
och tv har båda kunnat användas för att manipulera människor. Nu har
vi internet och sociala medier
När människors förtroende och tillit till kunskapskällor slås sönder går
det utför. Nedbrytningen av människors förtroende och tillit till kunskapskällor kommer smygande, så sakta att vi kanske inte märker vad
som hänt förrän det är försent. När demokratin är död går folk for farande och röstar
– Glöm inte det! utbrister hon. Det är därför vi måste prata om varför
vi ska ha demokrati. Hela tiden

Hon har använt begrepp som sanningskris. Det nns andra, liknande,
som ”sanningens förruttnelse”, som hon citerar ur den amerikanska
tankesmedjan Rand corporations årliga forskningsrapport

Åsa Wikforss drar sitt strå till stacken. Mer än stränghet nns något
drivet och bestämt i hennes röst, och blick, även när man kommunicerar digitalt. Det går inte att ses, det nns riskgruppsper-soner i närheten

– Man kan identi era några komponenter som brukar nnas med i
sanningskriser. Det här har ju hänt förr, säger Åsa Wikforss, och jag
anar vanan att föreläsa i hennes sätt att tala

Det var länge sedan hon bodde i Göteborg, men intonationen avslöjar
genast var rötterna nns. Föräldrarna Wikforss yttade till Högsbohöjd
från Skåne, strax innan dottern föddes, 1961

Sanningskriser gör demokratiska samhällen sårbara, förklarar hon. I
sådana tider märks ofta en uppluckrad gräns mellan åsikter och fakta.
Det läggs ett större fokus på den egna upplevelsen, i kombination med
en sjunkande tillit till etablerade kunskapskällor, som forskare och tra-

– Nej, något akademikerhem var det ju inte, svarar hon på en fråga om
familjens bakgrund
– Men det var ett hem där det fanns böcker. Alla läste. Båda mina föräldrar gjorde det, hela tiden. Pappa var intresserad av historia. Och

.
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mamma studerade på universitetet när hon var lite äldre, när min bror
och jag var små

Det blev Oxford. I samband med en konferens i Stockholm började
hon prata med en engelsk professor, med Wittgenstein som specialitet,
som bjöd henne till det anrika universitetet

Åsa Wikforss morfar kom ur en facklig utbildningstradition, och hade
varit engagerad i bildningsrörelsen inom Sjöfolksförbundet. Han såg
till att sjömännen ck bibliotek, hade tillgång till litteratur

Där öppnades världen, och där träffade hon amerikanen Adam, som
läste juridik. En tid senare ledde ett Fulbrightstipendium till Man-hattan. När hon doktorerade vid Columbia hade, såvitt hon vet, ingen
svensk kvinna tidigare disputerat i teoretisk loso

– Min familj åkte till biblioteket varje söndag och lånade böcker. Det
var nt. Jag minns doften där väldigt tydligt

Åsa Wikforss och Adam blev kvar i tolv år, och var tvåbarnsföräldrar
när de återvände till Stockholm

Hon läste klassiker, nämner Jack London, Jules Verne, senare var det
Pär Lagerkvist som gällde, i synnerhet hans poesi

– Det var ett väldigt mansdominerat ämne när jag blev doktorand. Jag
hade inte en enda kvinnlig lärare. Institutionen hade inga anställda
kvinnor. Men vet du, det bekom mig inte så mycket. Jag har haft ett
stort självförtroende, inte tvivlat, utom det tvivel som alltid nns när
man ägnar sig åt akademiska frågor. Och jag hade tur, det fanns bra
män vid institutionen, män som uppmuntrade de kvinnliga studenterna

– Och jag hittade tidigt till Selma Lagerlöf, det är ju lite roligt
Böckerna ledde henne till litteraturvetenskapen, som hon studerade
samtidigt som hon jobbade halvtid som lärare, eftersom hon inte hade
bestämt sig för vad hon ville bli
Ett tag trodde hon skådespelare, men hon sprack i provet till scen-skolan. Helt rätt, tycker hon i efterhand, men det dröjde innan hon insåg
att hon nog aldrig varit särskilt intresserad av teater

Hon återkommer till turens roll – en livsvisdom, kallar hon insikten
om den. Man tror att man är skicklig för allt man åstadkommit, när
mycket är tillfälligheter. Två personer har helt säkert spelat en avgörande roll: kollegan Kathrin, som tidigt också blev en nära vän. De har
stöttat varandra under åren, i allt

– Jag tycker om att prata inför folk, men kan inte gestalta. Det är ju
något helt annat
På litteraturkurserna drogs hon åt de loso ska frågor som uppstod
kring vad det innebär att tolka en text. Efter ett par terminer insåg hon
att hon borde pröva loso som ämne, och försöka gå till botten med
det mest grundläggande

Och så pappa

– Mina föräldrar hade inga synpunkter på vad jag läste, så länge det
var på universitetet. Det var viktigt för mamma. Jag sneglade ett tag på
en folkhögskola, men det gillade inte hon

Han gick bort för tidigt, när hon var 33, och när Åsa Wikforss berättar
om honom i vårt distanserade videomöte syns det blanka i blicken på
min skärm

– Jag har tänkt mycket på min pappa och hans hundraprocentiga, okritiska förtroende för mig

.
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– Jag får ju tårar i ögonen bara jag tänker på honom, säger hon och
skrattar nästan lite förläget

På motsvarande sätt hoppas hon att skolan väljer bort de senaste läroplanernas fokus på ”kreativt tänkande” och egen faktainsamling till
förmån för kunskapsgnugg. Med tydligt syfte

När hon ser tillbaka på åren i Högsbohöjd och den syn på arbete och
bildning hon växte upp med kopplar hon ihop erfarenheten med hur
den svenska demokratin växte fram

”Krigets första offer är sanningen”, är ett citat som tillskrivs den amerikanske senatorn Hiram Johnson från 1917, men också den grekiske
dramatikern Aischylos. När jag frågar hur hon ser på sambanden mellan sanning och demokrati säger Åsa Wikforss att bara den som har
kunskap har möjlighet att fatta grundade beslut – som vilket parti man
ska rösta på för att få det samhälle man vill ha. Och hon trycker på hur
farlig desinformation kan vara

– Oavsett bakgrund berikas människor av böcker. De ger oss dessutom
det vi behöver för att på bästa sätt kunna utnyttja den makt som demokratin lägger i våra händer, för att förstå samhället, dess historia och
dess framtid
Nu har hon varit i universitetsvärlden i decennier, med undervisning
som en del av professorstjänsten. I era år har hon i artiklar och böcker riktat skarp kritik mot svensk skola, och när jag frågar om vad hon
möter i dag säger hon kort: studenterna kan inte skriva
– Jag ägnar 90 procent av min handledningstid på kandidatkursen åt att
rätta rena språkfel, stavning, meningsbyggnad. Det är absurt
Hon poängterar att det inte handlar om studenter med icke-svensk eller
socioekonomiskt utsatt bakgrund, eller om läs- och skrivsvårigheter
– Jag har emellanåt pensionärer på mina kurser. De har vitt skiftande
bakgrundskunskaper, men alla kan skriva. Bland de yngre har även
begåvade studenter svårt att sätta ihop en mening utan menings-byggnadsfel. Det blir ett oerhört handikapp
Hon är rasande på skolan
– Det tycks nnas någon teori om att man kväser kreativitet om man
rättar de ungas språk, men det är precis tvärtom. Hur ska man kunna
bli kreativ utan ett språk

– Det nns två sätt för en styrande att få folk att göra som man vill.
Det ena är att tvinga dem, sätta pistolen mot tinningen. Det andra är att
få dem att agera självmant, att få dem att vilja göra det – det är lättare,
särskilt om det handlar om många miljoner människor. Då handlar det
om att styra deras övertygelser
Inträdestalet till Svenska Akademien, som hölls i december 2019, avslutade Åsa Wikforss med: ”Vi har alla att förvalta den samlade erfarenhet som erbjuds oss av det samhälle vi föds i, att vårda den och föra
den vidare. Det är så vi håller mörkret stången och bevarar det väsentligen mänskliga hos oss.
Hon säger att det syftar på betydelsen av bildning, i bemärkelsen ”veta
tillsammans”. Jag vill veta hur hon ser på en människas ansvar som
medborgare att hålla sig korrekt informerad
– Vi behöver en någorlunda gemensam verklighetsbild: en gemensam
förståelse för vad vi är och var vi kommer ifrån. Idéhistorikern Sverker
Sörlin har formulerat det nt i sin bok ”Till bildningens försvar”. Han
skriver att ”om vi ska leva tillsammans måste vi veta tillsammans”.
Det där tror jag på
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så utvecklingen där, som de känner stor sorg över, med ett samhälle så
delat att det knappt håller ihop
Nu tillbringar de dagarna ensamma i lägenheten i Vasastan, hon och
maken, som är delägare i en av Sveriges största affärsjuridiska advokabyråer. De arbetar i var sitt rum, ses i köket över en ka. Det är ganska trevligt, tycker hon. De jobbar hårt och nästan hela tiden

– Se på Tara Westover, som skrev ”Allt jag fått lära mig”. Hon tog sig
ur erbarmliga förhållanden, isolerad i en mormonfamilj i Idaho, förvägrad skola. Hon tog sitt ansvar och utbildade sig. Men kan man kräva att folk riskerar liv och lem? Många av de som röstar på Trump har
ju vetat om att han har ljugit, men valt att ändå tro på honom. I de fallen kan man tycka att man bör ta reda på hur motargumenten ser ut,
hur det förhåller sig

– För tio år sedan hade det aldrig gått. Nu är det möjligt – och jag är
snart 60 och känner att jag kanske har några år då jag tycker att jag har
något viktigt att bidra med
När jag frågar Åsa Wikforss vad hon gör när hon inte jobbar följs det
av den längsta tystnaden i våra samtal. Den varar era sekunder. Sedan
börjar hon skratta och säger

Kunskapsmotstånd handlar inte om att männ skor är okunniga, fortsätter hon. I så fall skulle det räcka med att upplysa dem
– Det handlar om känslor och attityder, snarare än om okunnighet. Så
man måste skapa en situation av respekt och tillit. Det är lättare sagt än
gjort, jag satt en gång på en middag bredvid en kille som visade sig
vara klimatförnekare. Jag blev irriterad, jag visste att inget av vad jag
sa skulle ha någon som helst effekt och mycket riktigt blev han jättearg. Det slutade med att jag spillde vin på honom
Hon säger muntert att ja, det är svårt, men att man måste försöka visa
folk respekt: tänk inte att de är dumma i huvudet
Middagar – med vänner – och umgänge hör annars till det hon saknar
mest. Att göra sig n, slippa mjukiskläderna. Inte behöva oroa sig för
sin mor, som är 92 och lever ett isolerat liv i Ystad. Svärföräldrarna är
på andra sidan Atlanten. Dem oroar sig Åsa Wikforss och Adam också
för
Döttrarna längtar ständigt till USA. De åker minst en gång om året,
men har inte varit där sedan sommaren 2019. Klart att det känns. Och

– Läser
Hon följer nära den politiska debatten i USA, säger att det nns stora
skillnader mellan länderna men att det inte hindrar att Sverige är sårbart, på sitt sätt
– När jag skrev min första bok pratade jag mycket om hoten mot kunskapen, men sa inte så mycket om varför kunskapen är viktig för demokratin. Det var naturligt att ta den frågan vidare
Nu ser hon det som en brandkårsuppgift, och vi är tillbaka där vi började
– Vi måste fortsätta tjata om detta. Vi måste vara uppmärksamma på
demokratins värden. Ibland hör man fadda saker som ”tja, det är väl
bra att alla får vara med och bestämma, även om det blir lite rörigt”.
Men nej! Det är mer än så! Demokrati är mycket bättre än allt annat!
Inga folkmord, ingen massvält, högre folkhälsa och större livstillfredsställelse och så vidare.

.
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Jag säger att jag har träffat många amerikaner som tar avstånd från
etablerad kunskap. En majoritet av republikanska väljare tror på allvar
att presidentvalet vanns av Donald Trump. Vad har man för ansvar
som medborgare att ta reda på hur saker förhåller sig

Varför pratar vi inte om det? Låt oss klargöra varför vi vill ha demokratin, och på vilket sätt den är sårbar. Den ligger i våra händer.

Åsa Wikforss tipsar om tre viktiga böcker

I Sverige krävs det bara två riksdagsbeslut med enkel majoritet och ett
extraval emellan för att nedmontera demokratin

”Filosofen Jason Stanley tar avstamp i sin judiska familjs historia och
deras ykt från Naz tyskland. Han urskiljer tio centrala teser som kännetecknar fascistisk politik och lär oss vara uppmärksamma på varningssignalerna.

Det är ganska dystra saker vi har talat om, men du brukar kalla dig optimist – hur kan det komma sig

”Fascismens metoder” av Jason Stanley

”Sverigevänner” av Jonathan Lundberg

– Det är kanske ett personlighetsfel jag har, en läggning. Det är förstås
inte särskilt rationellt, men jag tror alltid att det xar sig, både i det
privata och i det offentliga. Däremot är jag inte så optimistisk att jag
tror att det xar sig utan att man gör någonting

”Lundberg gör en journalistisk dju dykning i hur Sverigedemokra-terna kommit att dominera sociala medier och reder ut deras relation till
alternativa medier. Han beskriver nä krigets regler och hur bilden av
Sverig blivit en del i det globala kulturkriget.

Sanna Torén Björling

”Att överleva envälde” av Masha Gessen

"Åsa Wikforss

”Gessen har tidigare skrivit om hur Ryssland återigen blivit en totalitär
stat och i den här boken beskriver hon utvecklingen i USA under de
senaste fyra åren och dess katastrofala ko sekvenser för demokratin.

Född: den 25 juli 1961 i Göteborg
Bor: i Vasastan med make och hund. Två vuxna döttrar
Professor i teoretisk loso vid Stockholms universitet
Utbildad i Stockholm, Oxford och med en doktorsexamen från Columbia University, New York
Ledamot i Svenska Akademien och Kungliga Vetenskapsakademien
Tilldelats era priser, bland annat Natur & Kulturs populärvete skapliga pris. Utsågs till Årets folkbildare 2020
Hennes bok ”Alternativa fakta” från 2017 skickades 2017 till 65 000
gymnasi ungdomar
”Därför dem krati” utkommer i maj (Fri Tanke)
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"Den högre utbildningen måste nu ta sitt ansvar för att i utbildningen av framtidens makthavare bryta med tendenser till anpasslighet i stället för kritisk tänkande, grupplojalitet i stället för samhälleligt ansvarstagande, kortsiktighet och destruktiv ekono-mism
i stället för ett perspektiv grundat på en genomtänkt etik, skriver
Lennart Levi och Bo Rothstein
DN. DEBATT 21022
Vår mänsklighet och vår planet lever i en tid av mycket stora utmaningar. Miljarder av våra medmänniskor lever fortfarande i stor fattigdom – och nekas därmed ett värdigt liv. Skillnaderna mellan olika
människors levnadsvillkor, rikedom och makt är enorma.
Kvinnoförtryck, korruption och brist på demokrati är fortsatt stora utmaningar. Globala häls risker, allt frekventare och intensiva natur-katastrofer, våldsam extremism, terrorism och med dessa samman-hörande humanitära kriser och tvångsför yttning av människor hotar att
vända mycket av utvecklingen under de senaste decennierna
Utarmningen av naturresurser och negativa effekter av miljöförstöring,
inklusive ökenspridning, avskogning, torka, markförstöring, söt-vattensbrist och förlust av biologisk mångfald, bidrar till och förvärrar
listan över utmaningar som mänskligheten står inför.
Klimatförändringarnas negativa konsekvenser undergräver förmågan
hos alla länder att uppnå hållbar utveckling. Ökningar av den globala
temperaturen och de efterföljande havsnivåhöjningarna påverkar allvarligt kustländer, inklusive många av de minst utvecklade länderna
och små önationer. Många samhällens överlevnad och planetens biologiska stödsystem är i fara

Vi lever emellertid också i en tid med stora möjligheter. Under den senaste generationen har hundratals miljoner människor lyfts ur extrem
fattigdom. Tillgången till utbildning har ökat kraftigt för både pojkar
och ickor. Spridningen av informations- och kommunika-tionsteknik
och global sammankoppling har stor potential att påskynda mänskliga
framsteg, att överbrygga den digitala klyftan och att utveck-la kunskapssamhällen, liksom vetenskaplig och teknisk innovation inom områden så olika som medicin och energi
Världsekonomiskt forum publicerar varje år sin stora rapport Global
risks. Till den senaste rapporten har fogats en analys av de mänskliga
kostnader som covid-19-pandemin har medfört. Omkring 500 miljoner
människor har drabbats av fattigdom. Många av världens studenter har
fått avbryta sina studier. Världshandeln liksom den ekonomiska tillväxten har sjunkit. Människors möjlighet till sysselsättning och försörjning har kraftfullt försämrats av den globala viruspandemin. Och 1
procents ökning i arbetslösheten medför 2 procents ökning av sjukligheten i kroniska sjukdomar. Pandemin äventyrar hundratals miljoner
människors försörjning och välbe nnande
Men 2015 antog Förenta Nationernas samtliga 193 medlemsstater ett
världshistoriskt Agenda 2030, med 17 globala mål för en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling, och 169 delmål. Den syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och
ickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekono-miska, den sociala och den miljömässiga
I sin proposition förra året tog regeringen nästa steg i arbetet med
Agenda 2030 genom att föreslå riksdagen att anta ett riksdagsbundet
mål för att genomföra Agenda 2030. Riksdagen sa ja till regeringens
förslag. Det svenska målet innebär att Sverige ska genomföra Agenda
2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling

.
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”Pandemin visar på behovet av förändrad
högskoleutbildning

genom en samstämmig politik, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska
lämnas utanför

ringen. Var och en styrs av sitt departement genom årligen utfärdade
regleringsbrev. Vårt land är vidare indelat i 21 regioner och 290 kommuner. SKR är deras medlems- och arbetsgivarorganisation och fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. Men såväl
regionerna som kommunerna har av väljarna direktvalda styrelser och
arbetar därmed mer självständigt än samordnat

Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger dock att ”ord kokar inte
riset”. Enligt vår mening kräver Agenda 2030 att beslutsfattare på alla
nivåer stärker sin förmåga att tänka kritiskt (inte bara gå på sin magkänsla), tänka etiskt (inte bara i kronor och ören), tänka i system (inte
”ta ett helvete i taget”) och tänka i långsiktiga hållbarhetstermer (inte
bara för nästa mandatperiod).

Att vi har ett trängande behov av att bryta med stuprörspolitiken och
att vi måste uppöva systemets förmåga till kritiskt tänkande har nu illustrerats med brutal tydlighet av covid-19-pandemins förödande effekter. Att tänka i kronor och ören i stället för etiskt har visat sig ha
svårartade effekter för äldr omsorgens nansiering och organisering.
En katastrofal brist på samordning mellan statens olika myndigheter,
regionerna och kommunerna har lagts i dagen av coronakommissionen

Vi har i olika sammanhang under lång tid argumenterat för att dessa
fyra förmågor integreras i all högre utbildning. Förmågan till etiskt
tänkande kan inte längre reserveras för enbart loso studenterna, förmågan att tänka i termer av långsiktig hållbarhet kan heller inte längre
begränsas till dem som studerar miljöfrågor, och så vidare. Dagens
studenter är morgondagens beslutsfattare, såväl i vårt land som i Europa och globalt. Vi har nu stöd för detta från era internationella universitetsfederationer, bland annat the International association of universities (IAU
Men, som vi redan framhållit, är steget från rekommendationer till effektiv och samordnad implementering oftast mycket långt. Och detta
steg är långt ifrån okomplicerat. Stuprörstänkandet och oförmågan till
kritiskt (inklusive självkritiskt) tänkande är nämligen institutionaliserat
i det svenska politiska systemet. Vår regering är organiserad i 12 departement, med 23 statsråd, vart och ett med klart angivna ansvars-områden. Statsrådsberedningen som kunde ha haft till uppgift att integrera
när utmaningarna är komplexa, ägnar sig i huvudsak åt att väga samman de i regeringsunderlaget verksamma partiernas intres-sen, snarare
än de olika politikområdenas
Till varje departements ansvar område hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag
och regering har beslutat om. Det nns 341 myndigheter under rege-

Den högre utbildningen måste nu ta sitt ansvar för att i utbildningen av
framtidens makthavare bryta med tendenser till anpasslighet i stället
för kritisk tänkande, grupplojalitet i stället för samhälleligt ansvarstagande, kortsiktighet och destruktiv ekonomism i stället för ett perspektiv grundat på en genomtänkt etik
Detta kommer att kräva en mycket omfattande och långsiktig utbildningsinsats i den högre utbildningen. Den fråga vi ställer är om dagens
universitets- och högskoleledningar är vuxna ett sådant ansvar. Ett ansvar som faktiskt innebär att nästa generation beslutsfattare lär sig tänka kritiskt, etiskt och i system med fokus på mänsklig välfärd och planetens överlevnad. Ett sådant nytänkande, med bas i FN:s enhälligt
antagna Agenda 2030, måste nu komma att prägla läroplaner och kursinnehåll
Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedici
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
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”Ny stiftelse ska främja läsning bland Sveriges unga

Alla ser inte läsning som ett självändamål. Men då läsning är den
snabbaste vägen till ett utvecklat språk, ökad kunskap och utbildning
nås allt detta bäst genom ett ökat läsande

"Ett läsningslyft behövs för att rusta den nya generationen för
framtiden. I dag lanserar vi en stiftelse vars syfte är att främja
läsning bland unga i Sverige. Stiftelsen kommer med start i vår att
dela ut ett årligt stipendium till en individ eller organisation som
lyckas göra skillnad genom läsfrämjande, skriver Pascal Engman
Murchio, Gunilla Herlitz och Axel Granath

Frågan är av särskilt stor betydelse, då det i dag nns er än två miljoner utrikesfödda i Sverige, det vill säga 20 procent av befolkningen.
Den som själv inte kan tala ett språk får det ännu svårare att läsa på det
språket och att läsa för sina barn. För att människor inte ska hamna i
utanförskap är det extra viktigt med läsfrämjande åtgärder
I höstas utkom de båda forskarna vid Uppsala universitet, Anna Nordlund och Johan Svedjedal, med den mest genomarbetade rapporten om
läsningens tillstånd i Sverige på många år, ”Läsandets årsringar”. Några av de saker som konstateras i rapporten är att

DN. DEBATT 21022
Sverige behöver satsa på att få alla unga att läsa och skriva. I dag nns
oroande tendenser där stora grupper barn och unga inte får med sig
läsningen vare sig hemifrån, genom skolan eller sin egen mediekonsumtion. Konsekvenserna visar sig redan i dag, i form av förstärkt utanförskap och polarisering, och riskerar att bli förödande på sikt.
Språket är en nyckel till samhället och får inte bli en klassfråga. När
Sverige moderniserades under 1900-talets första hälft, var just språkets
demokratisering en av vägvisarna. Nu måste vi återupp nna det tankesättet, men för en helt ny tid. Denna nysatsning på läsningen genomförs bäst på bred front: politiskt, kulturellt och ekonomiskt
I dag lanseras Pascal Engmans stiftelse vars syfte är att främja läsning
bland unga i Sverige. Stiftelsen kommer med start i vår att dela ut ett
årligt stipendium till en individ eller organisation som lyckas göra
skillnad genom läsfrämjande. Instiftandet blir startskottet för ett långsiktigt arbete med att lyfta fram de personer som ökar läsandet bland
unga

En studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) 2020 visar att andelen 16–25-åringar som läser böcker på fritiden varje vecka har halverats mellan 2007 och 2018 från 60 till drygt
30 procent. Bokläsning är den fritidssysselsättning som minskat kraftigast
Den sammanlagda läsningen har minskat med en tiondel inom hela
befolkningen under det senaste kvartsseklet, än mer bland barn och
ungdomar. Detta trots ökad utbildningsnivå i befolkningen och ett
starkt ökat utbud av antal utgivna boktitlar
Svenska skolelevers läsvanor i ett internationellt perspektiv visade på
jämförelsevis goda resultat från 1970-talet till millennieskiftet. Sedan
sjönk resultaten märkbart, andelen ”starka läsare” minskade och andelen ”svaga läsare” steg
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Läsmotivationen är lägre hos svenska barn än hos barn i andra länder.
Samtidigt anser barn och ungdomar att de ägnar för lite tid åt läsning –
en åsikt deras föräldrar delar om sin egen läsning

Alla verktyg kommer behövas för att ge alla unga i Sverige möjlighet
till ett utvecklat språk. Detta är i sin tur en förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle

Läsning, litteratur och böcker nämns inte i förskolans läroplan förrän
2018 (då på ett enda ställe)

Därför föreslår vi fem åtgärder inom olika områden, som tillsammans
kan bidra till ett läsningslyft i Sverige

Gemensam läsning och samtal om litteratur är eftersatt inom barnomsorg och skola

1 Ökade investeringar i läromedel. Finland investerar 1 450 kronor
per elev och år i böcker och digitala läromedel. För Sverige är den siffran inte ens hälften, 650 kronor per elev och år. Vi föreslår att den siffran snarast dubbleras, från och med budgetåret 2022. Det innebär en
kostnad på strax under en miljard kronor årligen i statsbudgeten

Detta utfall är inte särskilt förvånande. Sverige investerar minst i Norden på läromedel. 85 procent av lärarna svarar att de inte har möjlighet
att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med sin undervisning. Enligt Pis studien har Sverige Nordens minst jämlika skolsystem. En majoritet av eleverna saknar tillgång till ett eget bemannat
skolbibliotek
Samtidigt är ungas läsning långt ifrån bara en fråga om skolpolitik.
Under 20 års tid har Läsrörelsen varit en stark läsfrämjande kraft i
Sverige, genom stora satsningar över hela landet. Mest känd är den
kanske för sitt mångåriga samarbete med McDonalds som under åren
2001–2019 innebar att nära 23 miljoner barn- och bilderböcker fanns i
Bok happy meal. Ett projekt där förening livet och näringslivet tillsammans gjorde stort avtryck i svenska barns läsvanor
Förhoppningen är att stiftelsen i sitt arbete med att lyfta fram förebilder inom läsfrämjande kan bygga vidare på Läsrörelsens, Berättarministeriets och era andras framgångsrika insatser. Läsning behöver
främjas på många olika nivåer. Genom att odla engagemang för läsning kan vi angripa utmaningarna inte bara strukturellt (genom exempelvis skolpolitik), utan också kulturellt (genom mjuka påverkan insatser direkt mot målgruppen)

2 Alla skolor ska ha ett skolbibliotek. Enligt Kungliga bibliotekets
statistik för 2019 går totalt 556 000 elever i grundskolan och gymnasieskolan på skolor med tillgång till något av de 891 enskilda skolbibliotek som har minst halvtid bemanning. Det utgör cirka 39 procent av
eleverna. Den siffran bör kraftigt öka. Kommunala bibliotek behöver
samtidigt ges medel för ökad digitalisering och andra åtgärder för att
nå unga
3 Fler behöriga lärare, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.
Enligt Pisa har Sverige Nordens minst jämlika skolsystem. Vi har inte
tillräckligt med behöriga lärare, något som visar sig särskilt i skolor i
soci ekonomiskt utsatta områden där kraven på lärarna är högre. Dessa skolor upplever svårigheter att rekrytera. Nästan var tredje grundskolelärare och var femte gymnasielärare är obehörig
4 Förenade in uerare i stor nationell läskampanj. Vi vet av erfarenhet att den viktigaste inkörsporten till läsning för många unga är att
deras egna förebilder inspirerar till läsning. Därför vill vi uppmana stora svenska in uerare att delta i en stor årligt återkommande läskam-
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5 Samla näringslivet. Mobilisera Sveriges 20 största annonsörer, representanter för svenska storföretag och ledande företrädare för reklambranschen, för att ta fram ett program där svenska varumärken
genom sin kommunikation kan arbeta läsfrämjande
I Sverige nns många obesjungna hjältar som redan arbetar oförtröttligt för att öka läsförståelsen och främja språkutvecklingen bland barn,
unga och nyanlända. Kulturen, politiken och kapitalet behöver sluta
upp bakom deras kall. Kostnaden för om vi avstår från att göra det
kommer i slutändan bli oändligt mycket högre
Pascal Engman Murchio, författare och journalist, ordförande i Pascal Engmans stiftels
Gunilla Herlitz, tidigare chefredaktör på DN och Di, ledamot i Pascal
Engmans stipendiekommitt
Axel Granath, jurist och kommunikatör, ledamot i Pascal Engmans
stipendiekommité "
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panj, där de inspirerar sina följare till läsning. Uppropet bygger på inuerarnas ideella deltagande, och är en möjlighet för dem att använda
sitt in ytande till konstruktiv samhällsförändring

Från regeringen.se

mobiliserat 853 miljoner euro f r detta samarbete och r d rmed st rsta givare. Sverige har bidragit med 200 miljoner kronor och deltar i
arbetet f r att st rka Covax m jlighet att f tillg ng till vaccin

Utrikesminister Ann Linde. Regeringens
deklaration vid 2021 rs utrikespolitiska
debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari
2021. Utrikesdeklarationen 202

F r att s kra vaccintillg ngen till EES-l nderna har Sverige tagit sig
vidaref rs ljning av vaccin till Norge, Island och Schweiz
Herr talman

Jag vill inleda rets utrikesdeklaration med att s ga n got som r uppenbart f r oss alla. Politik spelar roll

Som ordf rande i OSSE 2021 f rsvarar Sverige den europeiska s kerhetsordningen med utg ngspunkt i folkr tten och FN-stadgan. Vi vill
tydligg ra den koppling som g rs inom OSSE mellan respekten f r
demokrati, m nskliga r ttigheter och r ttsstatens principer och s kerheten inom och mellan stater

I r r det 100 r sedan kvinnor f r f rsta g ngen ck ut va sin r str tt
i ett riksdagsval. Det var den milstolpe som gjorde Sverige till en demokrati. Demokrati r n got vi tar f r givet men som f rv gras en majoritet av v rldens befolkning

De ol sta kon ikterna i Nagorno-Karabach, Ukraina, Georgien och
Transnistrien r exempel p de konsekvenser som brotten mot den europeiska s kerhetsordningen medf r. Dessa utmaningar p verkar ocks
Sverige

Regeringen verkar f r en v rldsordning baserad p folkr tten d r regler och avtal g r f re den starkes r tt. Med v r tydliga s kerhets-politiska linje, v rt solidariska bist nd, v ra klimat- och milj investe-ringar, v r feministiska utrikespolitik, och en stark handelspolitik tryggar
vi inte bara v rt eget land utan bidrar till fred, s kerhet och utveckling
och demokrati globalt

Herr talman

Herr talman

EU r Sveriges viktigaste utrikes- och s kerhetspolitiska arena. I en
os ker v rld ska EU vara en stark r st f r fred, demokrati, m nskliga
r ttigheter och r ttsstatens principer
Ett v l fungerande EU r en f ruts ttning f r Sveriges v lf rd. Merparten av v r handel sker med andra EU-l nder och p EU-niv kan vi
st rka den gr na omst llningen och trygga jobb

Herr talman
Covid-19-pandemin har sk rdat ver 2 miljoner liv v rlden ver
Sverige har drivit p f r en r ttvis global tillg ng till vaccin mot covid19. Genom EU ing r vi i det globala vaccinsamarbetet Covax. EU har

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien utg r
grunden f r ett viktigt framtida partnerskap. Regeringen avser f rdjupa
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ä

ö
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å

ö
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ä

ä
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ö

ö
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ö

å
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ö

å
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Det nordiska samarbetet r viktigt men uts tts f r sv ra pr vningar
under covid-19- pandemin. Samarbetet med de baltiska l nderna r
ocks av stor vikt f r v r region och gemensamma s kerhet. Regeringen har presenterat en ny strategi f r den arktiska regionen
L nderna p v stra Balkan r en viktig del av EU:s n romr de

Sverige kommer inte att f rh lla sig passivt om en katastrof eller ett
angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi f rv ntar oss att dessa l nder agerar p samma s tt om Sverige drabbas.
Vi ska d rf r kunna ge och ta emot st d, s v l civilt som milit rt
Sveriges s kerhetspolitiska linje ligger fast. V r milit ra alliansfrihet
tj nar oss v l och bidrar till stabilitet och s kerhet i norra Europa. Den
f ruts tter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och s kerhetspolitik i
kombination med f rdjupade f rsvarssamarbeten, s rskilt me

Turkiet spelar en central roll f r EU. Vi kommer att st dja de demokratiska krafterna i Turkiet och vara tydliga i v r kritik av brott mot
m nskliga r ttigheter i landet och Turkiets agerande i sitt n romr de

Finland, och en trov rdig nationell f rsvarsf rm ga. Vi ska bidra till
l ngsiktig stabilitet och s kerhet i v r del av Europa

FN f rblir en h rnsten i svensk utrikespolitik och vi forts tter att vara
en tongivande r st inom FN

Det s kerhetspolitiska l get i Sveriges n romr de och i Europa har ver tid f rs mrats. Som ett svar p utvecklingen sker en historisk satsning p totalf rsvaret och ett fortsatt st rkande av v ra inter-nationella
f rsvars- och s kerhetspolitiska samarbeten

I uppf ljningen av FN:s 75- rsdeklaration – som antogs efter f rhandlingar som Sverige ledde med Qatar – visade vi att det g r att enas om
en ambiti s v g f r att st rka FN
FN:s insatser f r att lindra n d och f rhindra sv lt kan inte ver-skattas. Som en av v rldens st rsta givare st djer Sverige FN:s arbete i
era humanit ra kriser. F rra rets fredspris till V rldslivsmedels-programmet r ett bevis p att FN:s arbete g r skillnad
Herr talman
Sveriges utrikes- och s kerhetspolitik bygger p sammanh llning i EU
och samarbete p bred front: i Norden och stersj omr det, inom FN
och OSSE, och med Nato. En stark transatlantisk l nk r viktig f r Europas och Amerikas s kerhet

Genom v rt deltagande i civila och milit ra insatser i exempelvis Afghanistan, Irak, Mali och Ukraina bidrar Sverige till s kerhet, f rebygger kon ikter samt skapar f ruts ttningar f r h llbar utveckling.
Detta engagemang r en viktig del av v r solidariska s kerhetspolitik
och bidrar till gemensam s kerhet
Herr talman
I denna tid r det viktigare n p l nge att bedriva en feministisk utrikespolitik f r kvinnors och ickors r ttigheter. Flera andra l nder har
nu f ljt Sveriges exempel
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ä

ä
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ä

å
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å

ö

å
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Sveriges och EU:s relation till Storbritannien, ven inom utrikes- och
s kerhetspolitiken

Sverige har tagit p sig en ledande roll i den globala koalitionen f r
ekonomisk j mst lldhet. Sverige kommer att arbeta f r kvinnors och
ickors ekonomiska egenmakt genom inf randet av sociala och ekonomiska reformer och j mst lldhet p arbetsmarknaden
Under Sveriges ordf randeskap i OSSE r kvinnor, fred och s kerhet
en viktig prioritering
Herr talman
Den p g ende pandemin p verkar v rt konsul ra arbete. Under v ren
2020 genomf rdes ett konsul rt arbete d r omkring 9 000 strandade
svenskar genom 400 transporter togs hem med hj lp av UD
I de sv raste konsul ra fallen p g r st ndigt ett intensivt arbete i utrikesf rvaltningen. Vi ser alltid till den enskildes b sta och kommer aldrig att ge upp v ra anstr ngningar
Herr talman

Under v ren 2021 planerar regeringen att besluta om nya strategier f r
utvecklingssamarbetet i Latinamerika
Regeringen f ljer efterverkningarna av demonstrationerna i Chile och
arbetet med att ta fram en ny konstitution
Sverige arbetar, genom b de EU och FN, f r att st dja en f rhandlad
politisk l sning i Venezuela
Herr talman
Regeringen st r upp f r Ukrainas suver nitet och territoriella integritet
och f r varje lands r tt att v lja sin s kerhetspolitiska v g. Rysslands
aggression mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim r
oacceptabel. Dessa brott mot folkr tten underminerar den europeiska
s kerhetsordningen och motiverar fortsatta sanktioner mot Ryssland
D r vi har gemensamma intressen kan och b r vi samarbeta med Ryssland. Ett exempel p detta r stersj staternas r d d r samarbetet med
Ryssland fungerar v l. Samtidigt ser vi med oro p den negativa trenden f r m nskliga r ttigheter och civilsamh llets utrymme i Ryss-land
och vi f rd mer brott mot internationell r tt och f rgiftnings-attacker

USA har valt en ny president och hans uttalanden om samarbete med
allierade och partner r viktiga f r oss i Sverige och EU

Det f rfalskade valet och de brutala vergrepp som regimen i Belarus
har beg tt r oacceptabla. Tillsammans med vriga EU-l nder har vi
inf rt riktade sanktioner mot de ansvariga

Det nns en l ng rad omr den d r vi kan f rnya och f rdjupa v rt
samarbete, exempelvis inom s kerhetspolitik och multilateralism, handel, gr n omst llning och ny teknik, demokrati och j mst lldhet, inklusive sexuell och reproduktiv h lsa och r ttigheter

De utmaningar som pr glat EU:s stra grannskap under det g ngna
ret g r EU:s engagemang i regionen genom det stliga partnerskapet
mer angel get n p l nge
Herr talman
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ä

å
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ä

ä
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ö

ä
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ä

å
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Regeringen har tillf rt ett st d om drygt 260 miljoner kronor globalt
f r att motverka de effekter som pandemin haft p verksamhet kopplad
till bland annat sexuell och reproduktiv h lsa och r ttigheter

F r ett r sedan bes kte jag Jemen. Det var tydligt hur uppskattat Sveriges engagemang r. Sverige forts tter att ge ett omfattande humanit rt bist nd till Jemens h rt pr vade befolkning, liksom st d till den
FN-ledda processen f r fred

l nder som Indien, Japan och Sydkorea. Sverige har en roll att spela
ocks f r kon iktl sning och nedrustning p den koreanska halv n.
Statskuppen i Myanmar r oacceptabel och n got regeringen f rd mer

Kon ikten i Syrien utg r alltj mt en av v rldens allvarligaste kriser.
Den enda v gen till fred i Syrien g r genom en politisk l sning
Regeringen v rnar relationen med b de Israel och Palestina. Sverige
verkar med EU f r terupptagna, meningsfulla f rhandlingar mellan
Israel och Palestina och en l sning, baserad p folkr tten, d r tv stater
kan leva tillsammans i fred och s kerhet
F r icke-spridning och den s kerhetspolitiska situationen i Mellan stern r det centralt att den k rntekniska verenskommelsen med Iran
bevaras. Iran m ste terg till full efterlevnad, samtidigt som USA teransluter sig. Vi understryker ocks den allvarliga situationen f r
m nskliga r ttigheter i Iran

Kinas internationella betydelse ber r i allt h gre utstr ckning Sverige
och svenska intressen. Sverige och EU ser globala utmaningar som vi
bara kan hantera tillsammans med Kina — som klimat, h lsa och en
r ttvis frihandelsordning. Samtidigt som samarbetet r viktigt agerar vi
mot s kerhetshotande verksamhet riktad mot Sverige och svenska f retag. Vi f r en rak dialog med Kina d r m nskliga r ttigheter och yttrandefrihet r centrala delar.
Regeringen ser med s rskild stor oro p det krympande demokratiska
utrymmet i Hongkong. Hongkongbornas m nskliga fri- och r ttigheter
m ste respekteras
Sverige beh ver st rka kunskaperna om Kina. I januari i r inledde det
nationella kunskapscentret om Kina sin verksamhet. Regeringen bejakar ett ut kat handelssamarbete med Kina och v lkomnar verenskommelsen mellan EU och Kina om ett investeringsavtal

Sverige har ett omfattande och l ngvarigt engagemang f r fred, demokrati och utveckling i Afrika. I Etiopien riskerar kon ikten i Tigray att
underminera landets demokratiska utveckling och f omfattande regionala konsekvenser. I Sudan forts tter den politiska verg ngen med
en civilledd verg ngsregering efter 30 r av auktorit rt styre
S kerhetsl get i Sahel r mycket oroande. I augusti genomf rdes en
milit rkupp i Mali. Nu nns en verg ngsregering p plats och allm nna val ska h llas 2022. Sverige bidrar till s kerhet och utveckling i
Sahel
Herr talman
Asiens v xande betydelse ger m jligheter till handel och investeringar,
gr n teknik och innovationer. Regeringen utvecklar sitt samarbete med

Herr talman
Det r oroande att demokratin utmanas p m nga h ll i v rlden. De
v xande auktorit ra krafterna h nger ofta ihop med ekonomiska och
sociala klyftor
Genom demokratisatsningen Drive for Democracy har 600 aktiviteter
n tt 1,7 miljoner m nniskor. Vi har genomf rt 70 demokratisamtal ,
d r vi gett utrymme t civilsamh lle, fackligt aktiva, hbtq-personer och
kvinnor ttsk mpar. Det svenska demokratibist ndet har kat de senaste ren
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ä

ä
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ö

ä
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ä

ä
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ä

å
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ä

ä
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ä

238

F r att m ta det krympande utrymmet f r fackliga organisationer avser
utrikesdepartementet genomf ra fortbildningsinsatser inom omr det.
Genom det svenska initiativet Global Deal fr mjas goda arbetsmarknadsrelationer
Organiserad brottslighet r en stor utmaning f r v rt samh lle. Det
v ld som tar sig uttryck i skjutningar och spr ngningar r bara en del
av den organiserade brottsligheten. Ofta har organiserad brottslighet
tydliga internationella kopplingar
Nu p g r ett arbete f r att se hur v ra utlandsmyndigheter kan st dja
de brottsbek mpande myndigheterna. Fem ambassader har f tt ett s rskilt uppdrag f r att utveckla utrikesf rvaltningens f rm ga

USA:s och Rysslands beslut att f rl nga nedrustningsavtalet Nya Start
r synnerligen v lkommet. V rlden har inte r d med en ny nukle r
kapprustning
F r en dryg m nad sedan tr dde FN:s konvention mot k rnvapen i
kraft. Jag har skrivit till FN f r att bekr fta Sveriges avsikt att delta
som observat r.

Antisemitism p sociala medier r ett av era viktiga mnen n r regeringen bjuder in till Malm internationella forum f r h gkomst av
F rintelsen och bek mpande av antisemitism

Sveriges nedrustningspolitik ska ven i framtiden vila p en stark kunskapsbas. D rf r inr ttas p regeringens initiativ ett kunskaps-centrum
f r k rnvapennedrustning vid Uppsala universitet
Fullt autonoma vapensystem som inte uppfyller folkr ttens krav,
LAWS, r ett framtidsscenario som m ste undvikas. Med ett effektivt
internationellt f rbud som m ls ttning deltar Sverige aktivt i det viktiga arbete som bedrivs inom ramen f r konventionen om vissa konventionella vapen.
Sverige ska vara ledande i genomf randet av Agenda 2030. Det r v r
f rdplan mot en starkare, mer motst ndskraftig och h llbar v rld. Regeringens arbete f r ett internationellt h llbart f retagande fort-s tter
Sverige har ett effektivt bist nd i v rldsklass samtidigt som regeringen
st r fast vid enprocentsm let

Herr talman

Herr talman

.
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ä

 


å
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å

ä
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ä

å
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å

.


ä
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ö

å
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ö

ö
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ö

.


,


,


.


ö
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ä

ä
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Internet har ppnat nya m jligheter att delta i demokratin, men ocks
s nkt tr sklarna f r de som vill begr nsa demokratin och yttrandefriheten. D rf r kommer regeringen att bjuda in till en dialog med plattformsf retagen f r att diskutera hur de tillsammans med civilsamh llet
kan motverka hot och hat, st rka demokratin och v rna m nskliga r ttigheter p internet

Hotet fr n k rnvapen r en desfr ga. Stockholmsinitiativet r ett av
de tongivande politiska initiativen f r k rnvapennedrustning.

Viktiga faktorer f r att hantera pandemin har varit att s kra tillg ngen
till personal, utrustning och mediciner. D rf r r en v lfungerande inre
marknad med fri r rlighet och fri handel avg rande

N sta r kommer Sverige st v rd f r det globala h gniv m tet Stockholm+50

Jag inledde rets utrikesdeklaration med att blicka bak t, s l t mig
d rf r avsluta med att blicka fram t. Vi st r inf r ett decennium av
m jligheter

Sverige kommer forts tta visa ledarskap genom v r egen omst llning
till ett fossilfritt samh lle och genom v r klimatdiplomati
Regeringen har gett Sida i uppdrag att st rka arbetet med tg rder som
bidrar till h llbart nyttjande av biologisk m ngfald
Herr talman
Regeringen f rst rker fr mjandet av strategiska investeringar till Sverige f r att st rka v r konkurrenskraft. Sverige b r verka f r att kopplingen mellan Parisavtalet och handel st rks. Svensk handels-politik
ska bidra till att uppn m len i Parisavtalet och till en h llbar utveckling samt gr n omst llning. Regeringen vill se mer ambiti sa h llbarhetskapitel i EU:s frihandelsavtal
Svenska f retag har med sin n rvaro runt om i v rlden stora m jligheter men ocks ett ansvar f r att st rka respekten f r de m nskliga
r ttigheterna. Vi kommer att lyfta hur de internationella regelverken
f r exportkrediter ska bidra till att n de globala m len f r h llbar utveckling och Parisavtalet

Herr talman

Tekniska framsteg visar sig i den gr na omst llningen och en rekordsnabb framst llning av vaccin. Sociala framsteg har inneburit en global v lst nds kning d r miljoner har lyfts ur fattigdom. Det som nu
m ste f lja r en politisk omv lvning, f r utan politiken och utan demokratin och friheten f r m nniskor st r sig tekniska och sociala
framsteg som fruktl sa
L t mig d rf r avsluta med ett stycke ur den amerikanska poeten
Amanda Gormans framtr dande vid Joe Bidens presidentinstallation i
USA.'
”Men medan demokratin f r en tid kan f rdr jas kan den aldrig f r
alltid besegras. P den verkligheten, p den tillf rsikten f rtr star vi,
f r medan vi h jer blicken mot framtiden har historien sin blick f st p
oss.

Protokoll 2020/21:83 Onsdagen
den 24 februari
Riksdagens protokoll 2020/21:83 (pdf, 676 kB)
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å

ö
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å

ö
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ö

ä
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å

ö
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ö

å
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ö

ä
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Klimatkrisen, f rlusten av biologisk m ngfald samt utarmning och
nedskr pning av v rldshaven r globala och gr ns verskridande fr gor
som p verkar oss alla. De riskerar att o terkalleligen ndra f ruts ttningarna f r m nskligheten och att f rv rra sv lt och ka antalet konikter och pandemier v rlden ver

Utrikes DN-artiklar
om USA 15 - 18 april
202
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15 ”Jag vill inte vara
den som blir drabbad
nästa gång”
Människor i Minneapoli området går åter ut
på gatorna för att protestera mot rasism och
polisbrutalitet. Vreden över George Floyds utdragna dödskamp förra året får ny kraft av ilskan efter skottet som dödade Daunte Wright.
– Jag vill inte att det ska vara jag nästa gång,
säger studentledaren Abdulaziz Mohamed.
Det står en knuten näve i trä vid vägkanten i korsningen mellan Kathrene Drive och 63rd Avenue i Brooklyn
Center norr om Minneapolis. Det finns en likadan näve
i metall vid George Floyd Square vid Chicago Avenue i
den södra delen av staden. Det är två symboler för tragedier som drabbat svarta män i delstaten Minnesota
inom loppet av ett år.

George Floyd avled efter en utdragen dödskamp under
ett polisingripande i maj förra året. Daunte Wright, 20,
sköts till döds innan han hann fatta vad som hände vid
en trafikkontroll i Brooklyn Center i söndags.
Floyds och Wrights familjer höll på tisdagen en gemensam och tidvis mycket känslosam presskonferens.
Och runtom i Minneapolis samlas människor för att
demonstrera.
– Vi måste ställa dessa poliser till svars, säger Abdulaziz Mohamed, som är studentkårsordförande vid University of Minnesota.
Han har kommit till minnesmärket för Daunte Wright
för att delta i en manifestation för Black lives matter
och för att berätta om sin ilska och beslutsamhet.
– Jag är också 20 år och jag vill inte att det ska vara jag
som drabbas nästa gång, säger han.
Dödsskjutningen i Brooklyn Center kunde inte ha inträffat vid en mer känslig tidpunkt. I domstolen i Minne polis pågår rättegången mot Derek Chauvin, som

s
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var den polis som tryckte knäet mot George Floyds hals
i över nio minuter i slutet av maj förra året. Under förhandlingarna har toppchefer och experter brutit tystnadskulturen inom poliskåren och fördömt polismannens agerande.
Representanterna för rätt väsendet skyddar inte längre
sina egna till vilket pris som helst. Men skottet mot
Daunte Wright påminner om att polisinsatsen mot George Floyd inte var en isolerad händelse och att polisbrutalitet drabbar svarta medborgare i USA gång på
gång.
– Jag litar inte på polisen över huvud taget, säger Tiffany Walker, som har kommit till manifestationen i
Brooklyn Center med några vänner.
Många står på kö för att greppa mikrofonen. Vreden
och värmen växlar. Mötesdeltagarna djupandas tillsammans, för att sedan skandera Daunte Wrights
namn och slagord som ”No Justice, No Peace” – ingen
fred utan rättvisa. Nedanför statyn med den knutna

näven blommor har besökarna ställt elektriska ljus och
lagt drivor av blombuketter.
En man bryter ihop under sitt tal och tröstas med en
lång kram.
Shamakya, en av Tiffany Walkers väninnor, berättar
att hon oroar sig för sina söner.
– Jag har en autistisk pojke. Han skulle kunna drabbas
bara för att han inte fattar vad som händer, säger hon.
Hon tycker att det är ofattbart att poliskåren inte har
tagit lärdom av George Floyds död.
– Man tycker att de borde vara mer försiktiga. Varför
ska dödligt våld alltid vara det första valet emot oss,
och inte det sista?
Utöver manifestationerna vid platsen för trafikkontrollen hålls protester utanför polishuset i Brooklyn Center. Natten till onsdagen samlades mellan 800 och 1
000 demonstranter för att kräva reformer av polisen
och rättvisa för Daunte Wright, med en utredning om
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vad som egentligen hände när han sköts till döds vid
trafikkontrollen.

Floyd dog borde hamna i fängelse, säger Tiffany Walker vid manifestationen vid minne märket.

De möttes av kravallpoliser och soldater från nationalgardet. Under kvällen blev stämningen mer kaotisk.
Star Tribune rapporterar att polisen använde distraktionsgranater för att skingra folkmassan och att demonstranter försökte gå till motattack. På en presskonferens vid midnatt visade myndigheterna hur poliser
på plats attackerats med tegelstenar och flaskor med alkohol. Uppemot 60 personer greps i samband med
demonstrationen.

Hon kräver att dödsfallen får konsekvenser. Det gör
Abdulaziz Mohamed också.

Polisen som avlossade skottet mot Daunte Wright har
uppgett att hon tog miste och greppade sin pistol i stället för sitt elchockvapen. Både hon och hennes chef har
begärt avsked från kåren.

Han påminner de andra åhörarna om att representanthuset i kongressen i Washington har sagt ja till en
polisreform som bär George Floyds namn och som ska
föregripa maktmissbruk och övergrepp. Men förslaget
går en osäker framtid till mötes i senaten, som är kongressens andra kammare.
Kampen måste fortsätta, betonar Abdulaziz Mohamed.
– Vi står mitt i striden och vi kommer inte att åstadkomma förändringar på en gång.
Karin Eriksson

– Jag tror att hon visste vad hon gjorde. Jag har också
en pistol och ett elchockvapen, och ett elchockvapen
väger mycket, mycket mindre. Så hon borde hamna i
fängelse och alla polismän som var med när George

karin.eriksson@dn.se
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15 Därför är det så
svårt att avsluta USA:s
längsta krig
Tre amerikanska presidenter har misslyckats
med att avsluta kriget mot talibanerna. Nu gör
Joe Biden ett försök att dra bort USA:s militär
från Afghanistan till den 11 september. Kommer han att klara det?
Michael Winiarski berättar om USA:s längsta
krig som snart pågått i 20 år.
Joe Biden är inte den förste USA-president som har
våndats över hur han ska hantera Afghanistan. ”Biden
vacklar, och vi behöver ett beslut”, hördes frustrerade
amerikanska militärer beklaga sig i amerikanska medier.
I går, onsdag, bestämde sig Biden: Det planerade amerikanska uttåget, som var tänkt att ske den 1 maj,
skjuts upp till den 11 september. Det är ett högst sym-

boliskt datum: tjugoårsdagen av den terrorattack mot
USA som blev startpunkten för det amerikanska kriget
i Afghanistan.
Bidens tvekan är inget förvånande. Tre tidigare amerikanska presidenter, George W Bush, Barack Obama
och Donald Trump, hade gått bet på att betvinga de
obändiga afghanerna, i likhet med ryssarna på 1900talet eller britterna på 1800-talet.
Ingen stormakt har lyckats underkuva denna ”imperiernas gravplats”. Afghanistan är nästan omöjligt att
ockupera och desto svårare att regera.
Jag gjorde min första resa genom norra Afghanistans
svindlande vackra bergslandskap i september 2001, en
dryg vecka efter terrorattacken mot USA.
Det stod då klart att USA snart skulle slå till mot Afghanistan, vars styrande talibaner gett en fristad åt
terrorgruppen al-Qaida, som stod bakom dådet.
Jag trodde mig på en gång begripa varför utländska
makter aldrig har lyckats lägga under sig detta land.
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Redan de hisnande stupen och ravinerna, bergsformationerna och de raserade vägarna såg ut att skapa tillräckliga problem för en erövrare.
Därtill ett beväpnat, krigsvant folk.
Längs vår färd låg nakna, utplundrade skelett av sovjetiska stridsvagnar, pansarfordon och vägmaskiner som
varnande exempel från det senaste försöket av en
stormakt att civilisera Afghanistan.
Sovjetunionens sista soldater lämnade landet för över
30 år sedan efter ett brutalt men fruktlöst krig.
För den som i dag uppnått medelåldern har det ”alltid”
krigats i Afghanistan.
Amerikanernas krig har pågått mycket längre än ryssarnas, i nära två årtionden. Så lång tid att många inte
ens har några minnen av varför det började.
Ironiskt nog tycks det vara lika omöjligt att dra sig ur
kriget.

I februari förra året skrev sändebud för Donald Trump
och talibanerna på ett avtal om att de återstående
närmare 3 500 USA-soldaterna ska ha lämnat i Afghanistan den 1 maj 2021.
Det är en bråkdel av de 100 000 soldater som USA
hade som mest för tio år sedan.
Trumps efterträdare Biden uttryckte tvekan om att det
skulle hinnas med.
Vid en presskonferens för tre veckor sedan sade Biden
att 1 maj-målet ”blir svårt att uppnå”. Han betonade att
det var ett taktiskt beslut som inte innebär att USA har
någon avsikt att ”stanna där för en längre tid”.
Fördröjningen har praktiska skäl, som Biden pekade
på: USA:s militära personal ska kunna dra sig tillbaka
från Afghanistan på ett säkert och ordnat sätt. Efter
nära 20 års krigföring och militär närvaro finns det infrastruktur som inte kan monteras ned på bara några
veckor. Att flyga ut tusentals soldater med utrustning
på så kort tid är en övermäktig uppgift.
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Dessutom måste USA samordna reträtten med medlemsländer i Nato, som tillsammans har närmare 10
000 soldater i landet.

oundviklig utgång av kriget. Bara i december förra året
ska nära 200 vägspärrar i provinsen Kandahar ha
övergetts.

Avtalet ärvdes från Trump. Det försatte Biden i en svår
situation, eftersom USA:s deadline för uttåg är den 1
maj, utan att det finns någon ”inter-afghansk” uppgörelse om hur den framtida regeringen ska se ut.

Därför lär det inte bli tal om någon ”peace with honor”,
som president Richard Nixon fantiserade om när USA
insåg att kriget i Vietnam var förlorat. Biden får nöja
sig med att få ett avslut på den amerikanska militära
närvaron – ett mål han aldrig övergivit – som inte alltför uppenbart framstår som en kapitulation.

Men samtidigt finns en mer grundläggande orsak till
Vita husets tvekan; det är vad som brukar kallas för
”säkerhetssituationen i Afghanistan”. I klartext betyder
det att regimen i Kabul inte tros kunna överleva utan
västligt stöd, med följd att det bara är en tidsfråga innan den extrema sunn muslimska talibanrörelsen tar
kontroll över huvudstaden efter att de utländska styrkorna har dragits bort.
Den bistra militära och politiska verkligheten är att talibanerna är på väg att vinna kriget. Talibanerna kontrollerar allt större delar av landet och de Nato-utbildade afghanska säkerhet styrkorna utrymmer många
av sina posteringar inför vad som ser ut att vara en

Ändå kan ingen komma ifrån att Afghanistan är USA:s
tredje stora krigsnederlag efter Vietnam och Irak.
Det är ingen hemlighet att Biden som vicepresident
2009–2017 var djupt skeptisk mot den ”surge” (upptrappning) som Obama genomförde.
Fram till för några dagar sedan fanns det planer på att
vid ett möte i Turkiet göra ett sista försök att nå en
uppgörelse mellan talibanerna, regimen i Kabul och
USA om att nå en kompromiss om det framtida styret i
Afghanistan. Det såg ut att vara bråttom: Talibanernas

s
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årliga våroffensiv, som infaller efter snösmältningen i
april, närmar sig. USA har tillsammans med Ryssland
och Kina uppmanat talibanerna att ställa in denna offensiv.

att upprätta en koalitionsregering med talibanerna.
Det, menar Ghani, skulle bara vara en genväg för talibanerna att gripa makten.

Talibanerna har aldrig haft lika bråttom, utan har haft
tiden på sin sida: det militära läget på marken, insikten
om att Kabulregimen är dödsdömd utan uppbackning
från USA och Nato, och den oundvikliga USA-reträtten, oavsett om tidsfristen 1 maj skulle hållas.
Enligt källor i Vita huset övervägde Joe Biden att inför
mötet i Istanbul – som nu inte tycks bli av – lägga fram
ett förslag om ett slags ”maktdelning” som USA:s
fredssändebud Zalmay Khalilzad skulle sälja till Kabulregimen och talibanerna. Ett sådant avtal, var meningen, skulle finnas på plats inför USA:s reträtt, samtidigt
som talibanernas vålds- och terrorattacker mot regeringsmål skulle upphöra. I Trumps avtal med talibanerna saknades en sådan garanti.
Dessutom hade regimen i Kabul och president Ashraf
Ghani avvisat tidigare propåer från Zalmay Khalilzad

En del företrädare för Vita huset argumenterade för att
en försening av reträtten skulle ge mer tid för förhandlingar, och är ett incitament för talibanerna att nå en
uppgörelse om maktdelning med Kabul. När reträttdatumet väl är satt har USA inga kort kvar att spela.
Problemet var att det knappast är förenligt med talibanernas mentalitet att dela med sig av makten till någon, lika lite som de månar om demokrati och lika rättigheter för kvinnor. Och när de nu kan skryta med att
ha visat den utländska ockupanten – världens största
militära supermakt – på dörren, anser de att det är en
betydligt enklare match att hantera de interna politiska
motståndarna.
Bidens dilemma är att han bara har haft dåliga alternativ. En upptrappad militär amerikansk operation? Uteslutet. Bushs, Obamas och Trumps krig fick bara inte
bli Bidens krig.
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Så vad kunde han erbjuda talibanerna sedan han har
brutit avtalets tidpunkt för USA-reträtt? Den viktigaste
presenten till talibanerna – som USA-tjänstemän förklarade inför Bidens besked – är att USA:s reträtt inte
alls är ”villkorad”. Tillbakadragandet senast den 11 september är hugget i sten och gäller oavsett vad som
händer på marken.
En sådan villkorslös USA-reträtt, om än fem månader
försenad, kan bara välkomnas av talibanerna. Nu finns
det inte längre något som tvingar dem att dela makten
med någon. Och efter den 11 september finns det inget
som tvingar talibanerna att hålla igen sina fanatiska
impulser.
Den dagen USA till slut drar sig bort är ett sannolikt
scenario att talibanerna snart jagar bort vad de kallar
den ”amerikanska marionettregimen” i Kabul och
återupprättar Islamiska Emiratet Afghanistan. Det blir
i så fall än en gång en stat som styrs av sharia, strikt
islamisk lag, och som präglas av brutalt förtryck mot
kvinnorna, slöjtvång, förbud mot politiska partier, tv,
musik och biografer samt förbud mot flickor över 10 år

att gå i skola. Där överträdelser bestraffas med stening,
stympning eller döden.
Det är de afghanska kvinnorna som har mest att frukta. När jag i september 2019 ringde upp den unga
journalisten Najwa Alimi i Kabul, som just tilldelats
det svenska Per Anger-priset, berättade hon om hur
det är att leva under ständigt dödshot från talibanerna.
Än värre blir det om talibanerna tar makten. Då kan
hon inte stanna:
– Alla kvinnor har skäl att vara oroliga, för om talibanerna återkommer förlorar vi allt som vi har vunnit
under de senaste 18 åren. Kvinnorna kommer inte få
arbeta utanför hemmet och flickor får inte gå i skolan.
Det priset vill jag inte betala för fred.
Vad som händer sedan blir mer komplicerat, om
mönstret liknar vad som hände då en annan supermakt förra gången drog sig ur Afghanistan. Den Moskvatrogna regimen överlevde inte speciellt länge efter
Sovjetunionens uttåg 1989. Sedan utbröt ett blodigt
inbördeskrig och omedelbart efter att talibanerna intog
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Kabul 1996 avrättades den tidigare presidenten Mohammad Najubullah.
Även om regeringen i Kabul även denna gång faller
ihop som ett korthus en tid efter att de utländska styrkorna har gett sig av finns det mäktiga krigsherrar i det
mångetniska Afghanistan som inte lär ge sig utan strid.
Och då drabbas Afghanistan ännu en gång av ett inbördeskrig, där också ett allt aktivare IS (Islamiska staten) kan bli en av de stridande parterna. Och då finns
en ny öppning för al-Qaida att återetablera sig i Afghanistan. Då är vi tillbaka på ruta ett.

Befolkning: 38 miljoner, majoriteten är pashtuner (63
procent), och den näst största gruppen är tadzjiker.
Övriga större etniska grupper är hazarer och uzbeker.
Statschef: President Ashraf Ghani.
Ekonomi: Asiens fattigaste och ett av världens mest
korrupta länder. 96 procent av de offentliga utgifterna
kommer från utländska givare. I landet odlas 80–90
procent av världens opium.

Namn: Islamiska republiken Afghanistan.

Historia: Landet har varit erövrat av alltifrån perser
och greker och mongoler. Under 1800-talet slogs den
svaga afghanska staten mot Storbritannien i tre krig
och landet blev självständigt 1919. År 1979 invaderades
landet av Sovjetunionen, som drog sig tillbaka 1989
och lämnade efter sig ett förött Afghanistan. Det pågående USA-ledda kriget mot talibanerna inleddes i
oktober 2001.

Huvudstad: Kabul.

Svensk militär i Afganistan

Michael Winiarski
FAKTA. AFGHANISTAN

Asiens fattigaste land

Även Sverige har haft soldater i Afghanistan. De första
20 anlände vid årsskiftet 2001/2002, några månader
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efter den USA-ledda invasionen, som en del av den
Nato-ledda multinationella fredsstyrkan ”International
Security Assistance Force” (ISAF).

nöstern och USA. Han tilldelades Stora journalistpriset
2010 i klassen ”Årets berättare” för sin bevakning av
jordbävningen i Haiti.

2006 tog Sverige över ledningen för den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad av fyra provinser med högkvarter i den nordliga staden Mazar-i-Sharif.

Efter terrordåden mot New York och Washington i
september 2001 reste han till Afghanistan. Därifrån
rapporterade han om uppladdningen till USA:s invasion, som mindre än två månader senare ledde till att
talibanernas regim störtades.

Den svenska närvaron ökade stegvis till som mest 500
man år 2010. Från slutet av 2014 – då ISAF ersattes av
Resolute Support Mission (RSM) – har den svenska militären inte längre haft stridande uppgifter i Afghanistan, utan uppgiften blev att utbilda och stödja
Afghanistans armé och polis.
I dag består den svenska insatsen i RSM av 16 personer. Hittills har fem soldater ur den svenska Afghanistanstyrkan dödats.
Av/Michael Winiarski
Michael Winiarski är DN:s utrikeskommentator. Han
har tidigare varit korrespondent i Ryssland, Mella-

251

15

60 000

dollar, cirka 509 000 kronor, tjänar nyaställda lastbilschaufförer i USA, enligt USA:s största speditionsföretag. Yrket har på kort tid blivit ett av USA:s hetaste.
Återhämtningen efter pandemin har skapat stora
fraktbehov och tillgången på förare är begränsad. Det
rapporterar Wall Street Journal.
Yellow Corp, ett annat speditionsföretag, anställde under årets första kvartal nästan 2 000 nya chaufförer
och hamnarbetare och bolaget ska dessutom hålla 24
rekryteringsträffar från nu och fram till i juli. Företaget
driver ett antal så kallade chaufförsakademier och planerar att öppna fler.

16 Michael Winiarski: Biden slår till mot Putin, men stänger inte
dörren
USA:s president Joe Biden inför en rad nya
sanktioner mot Ryssland. Det är en kraftig
upptrappning som sker mot bakgrund av det
ryska vape skramlet längs Ukrainas gränser.
Men Biden stänger inte dörren helt. Tidigare i
veckan inbjöd han sin ryske kollega Vladimir
Putin till ett toppmöte.
KOMMENTAR Det finns vissa likheter mellan Bidens
och Donald Trumps utrikespolitik: de är båda skeptiska till att USA ska bedriva ”eviga krig” i avlägsna
världsdelar. Ett exempel är den inledda reträtten från Afghanistan, som Trump initierade och Biden nu ska
fullfölja.
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Men i de flesta andra brännande frågor i världspolitiken står de långt ifrån varandra. Det gäller kanske särskilt synen på Putin och andra auktoritära ledare.

mot den ryska ekonomin; amerikanska banker ska inte
få handla i ryska statsobligationer.

De nya straffsanktionerna mot Ryssland som Biden
kungjorde på torsdagen är ett tydligt exempel på denna
skiljelinje.

Dessa nya straffåtgärder anses vara mer skadliga än de
tidigare sanktioner som stegvis har införts mot Moskva
sedan 2014, då Ryssland olagligt annekterade den
ukrainska halvön Krim.

Trump viftade bort alla anklagelser om att Kreml försökte påverka USA:s presidentval 2016 för att hjälpa
honom att besegra Hillary Clinton.

Moskva kommer ganska säkert att svara med motsvarande åtgärder, i varje fall när det gäller utvisningen av
diplomaterna.

Bidens sanktioner är ett uttalat svar på att Moskva, i
vart fall enligt de amerikanska säkerhetstjänsterna,
blandade sig i 2020 års presidentval för att åter bistå
Trump, men också på ett massivt ryskt intrång i drygt
100 amerikanska företags databaser. Dessutom anklagas Ryssland för att ha betalat skottpengar till talibanerna för dödade USA-soldater.

De rysk-amerikanska relationerna är redan kylslagna,
inte minst sedan Biden nyligen kallade Putin för ”mördare”. Vilka vidare följder de nya sanktionerna får
återstår att se, till exempel om mötet mellan de två
presidenterna alls blir av.
Michael Winiarski

Åtgärderna riktar sig mot såväl individer som organisationer och innebär också att tio ryska diplomater utvisas från USA. Mest kännbart är det slag som riktas
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16 Åtalad i Floydrättegång vittnar inte
USA. Den tidigare polisen Derek Chauvin som står inför rätta i Minneapolis i USA för George Floyds död vid
ett polisingripande kommer inte att vittna.
Chauvin hänvisade till den paragraf, allmänt kallad
femte tillägget, som ger en person rätt att neka till att
vittna om det kan vara komprometterande för personen ifråga.
TT-AFP

16 Så lyckas Hollywoods ”fixare” trolla
bort skandalerna kring
fil stjärnorna
Drömfabriken har alltid anlitat problemlösare
som är experter på att sopa problem under
mattan och trolla bort skandaler kring filmstjärnor som rör sex, droger och våld. Kristofer Ahlström berättar historie om ”fixaren” –
Hollywoods mest ljusskygga yrkesroll.
Säg att du är kändis. Säg att du förekommer i en sexfilm som du inte vill att världen ska få se. Eller säg att
du har märkliga böjelser eller är svag för droger. Att
det kanske finns bevis för att du varit otrogen. Vem
ringer du för att se till att det hela sopas under mattan?
Om du är skådespelare, åtminstone i Hollywood, finns
en särskild yrkesroll för att ta hand om just detta. De
kallas ”fixare” och ser till att dina hemligheter förblir
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hemliga. Men priset för den tjänsten kan ibland bli
högt att betala.
Det är en yrkestitel med rika anor och smutsig historia.
Och kanske är det märkligt att prata om förgrundsgestalter i en verksamhet som handlar om att verka utan
att synas, men man kan inte prata om fixarna utan att
börja med Eddie Mannix.
Namnet kanske klingar bekant. I filmen ”Hail, Caesar!”
från 2016, bröderna Coens komedi och hyllning till
drömfabrikens gyllene tidsålder, spelar Josh Brolin en
slipad gentleman i tangorabatt som heter just Eddie
Mannix.
Vanligtvis brukar filmade livsöden överdrivas på vita
duken, men här har det klätts i betydligt mjukare material. Det är en from och tillrättalagd version, insprängd bland glättiga sång- och dansnummer, där
Mannix mest framstår som dadda åt bortskämda filmstjärnor, och skyddar dem från såväl korkade kommunister som skrupelfria skvallerkolumnister.

Verkligheten var, som sagt, inte alls så polerad.
Mannix officiella titel på filmstudion MGM under åren
1924–1962 var ”styrekonom” med uppgift att förutspå
och lösa de ekonomiska problem som kunde uppstå. I
det här fallet är det ekonomiska likställt med det personliga: en filmstjärna som ställer till skandaler kan
skada bolagets ekonomi.
Eftersom skådespelarna skrev på mångåriga kontrakt
med filmstudion, och dessa avtal innehöll så kallade
moralitetsklausuler där skådespelarna förband sig att
leva klanderfria helylleliv, så var de under ständig bevakning. Dels av en skvallersugen press som gärna ville
avtäcka hyckleriet, men i synnerhet av själva studion:
Eddie Mannix övervakade och läste all post till och från
skådespelarna för att förekomma skandaler.
Det var så han fick nys om Hollywoods första skandal
med en sextejp. När Joan Crawfords karriär tog fart i
slutet av 1920-talet började rykten cirkulera om att
hon medverkat i en erotisk film med titeln ”Velvet
lips”. Det blev Mannix uppgift att hitta och förstöra
255

den. Han köpte loss negativrullen för 100 000 dollar, i
dag motsvarande 15 miljoner kronor, och låste in den i
ett bankvalv. När Crawford 1943 löstes från sitt kontrakt med MGM för 7,5 miljoner kronor sägs att en stor
del av summan gick till Mannix för att inte sprida ”Velvet lips” vidare.
Hans eget privatliv var dock långtifrån fläckfritt, vilket
skildras med all önskvärd detaljrikedom i ett avsnitt av
filmhistoriska podden ”You must remember this” från
2015. När Mannix älskarinna Mary Nolan hotade att
berätta för hans fru om affären misshandlade han Nolan så svårt att hon fördes medvetslös till sjukhus. Hon
blev där sängliggande i konvalescens i flera månader
och enligt Nolan misshandlade han henne ytterligare
en gång i sjuksängen, och vid minst två tillfällen efter
det. Hon tvingades genomgå mellan 15 och 20 operationer och blev beroende av morfin.
När hon försökte gå till tidningarna med sin berättelse
använde Mannix sina kontakter inom polisväsendet för
att utpressa henne: hon skulle sättas dit för droginnehav om hon inte genast drog tillbaka sina anklagelser

och lämnade Los Angeles. Vilket hon gjorde. Hon dog
43 år gammal av leversvikt.
Mannix spelade även en stor roll i Greta Garbos karriär
och kärleksliv. När den svenska filmstjärnan mötte
skådespelerskan Fifi D’Orsay på inspelningen av ”Romantik” 1930 inledde de ett förhållande. Eftersom
Mannix visste hur mån Garbo var om sitt privatliv lät
han henne tro att D’Orsay läckt information till pressen om deras relation. Garbo såg det som ett oförlåtligt
svek och avslutade förhållandet. ”En förkrossad D’Orsay förnekade allt i intervjuer med Los Angeles Record,
men Garbo talade aldrig med henne igen”, skriver E J
Fleming i boken ”The fixers. Eddie Mannix, Howard
Strickling and the MGM publicity machine”.
Att tvingas läsa om Eddie Mannix karriär och gärningar är som att sitta fjättrad framför en skräckfilm om
patriarkalt maktmissbruk och systematisk sexism. Det
påstås i ”The fixers” att det var han som introducerade
Judy Garland för alkohol när stjärnan var minderårig
(hon skulle senare bli en av Hollywoods mest ökända
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missbrukare), så att hon skulle bli mer öppenhjärtig
mot sin publicist.

som tidigare vittnat till Douglas fördel vägrade upprepa sina utsagor i rätten.

Men allra värst är berättelsen om det som hände Patricia Douglas. Hon var en 17-årig bakgrundsdansare i
stora musikalnummer i bland annat Ginger Rogers
filmer. På en femdagars säljkonferens för MGM blev
hon fasthållen, itvingad sprit och våldtagen i baksätet
på en bil. Varken läkaren (som tillhörde MGM:s organisation) eller distriktsåklagaren (som var nära vän
med studiochefen Louis B Mayer) trodde på henne. Då
gick hon till medierna med sin historia, och den 4 juni
1937 publicerade Daily Times en artikel om en ”vild
filmfest”.

Det var inte förrän 65 år senare som historikern David
Stenn gick till botten med fallet i Vanity Fair, en artikel
som sedan blev dokumentären ”Girl 27”. I artikeln bekräftas bland annat att personer begick mened i utbyte
mot ”vilket jobb de än ville ha” av MGM.

Även om våldtäkten inte kunde bevisas så var ryktet
om en spritindränkt orgie illa nog för filmstudion.
MGM:s filmer stod för sunda värderingar och familjevänlig underhållning. Den noggrant kurerade och rosenskimrande bilden måste bevaras till varje pris, så
Mannix kopplades in på fallet. Han såg till att alla försök att ta upp fallet i domstol gick i stöpet; de personer

Det ska sägas att även om Mannix är den mest
mytomspunne mannen i fixarrollen, och MGM var den
då största studion, med över 2 700 anställda och ett
studioområde så vidsträckt att det hade en egen tågstation, så förekom samma manipulativa fulspel på andra
bolag.
Det finns många berättelser om Columbiachefen Harry
Cohn, som gick under öknamnet ”den elakaste mannen
i Hollywood”. Till exempel denna: När han fick höra
talas om en romans mellan Sammy Davis Jr och studions blonda stjärnskott Kim Novak anlitade han en
ökänd gangster för att se till att relationen avbröts.
Året var 1957, och det var fortfarande olagligt i hälften
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av USA:s delstater för svarta och vita att gifta sig med
varandra. I Sammy Davis Jr självbiografi ”Sammy” kan
man läsa hur Novak brukade gömma sig under en filt
på golvet i hans bil när de skulle någonstans, av rädsla
för att relationen skulle avslöjas.
I ett telefonsamtal hotades Davis av maffian med att få
båda benen brutna, ögat utstucket och bli begravd i ett
hål om han inte genast gifte sig med en svart kvinna i
stället. Inom ett år gjorde han det: hans brud blev den
svarta sångerskan Loray White. (De skilde sig samma
år, och bara två år senare var Davis ironiskt nog gift
med en annan blond kvinna: den svenska skådespelerskan May Britt).
Eddie Mannix hade däremot inga betänkligheter om
sitt äktenskap. När han inledde en otrohetsaffär med
skådespelerskan Toni Lanier ansökte hans fru Bernice
Fitzmaurice om skilsmässa och stämde honom för äktenskapsbrott och misshandel: enligt Fitzmaurice hade
han utsatt henne för så kraftigt våld att hon brutit ryggen.

Men innan fallet hann gå till rättegång dog Fitzmaurice
under mystiska omständigheter: bilen hon färdades i
körde av vägen. På asfalten upptäckte brottsutredarna
dubbla bromsspår, som om bilen prejats av vägen. Ingen misstänkt hittades, och 1951 gifte sig Mannix och
Lanier.
Relationen var dock allt annat än lycklig: de sov i skilda sängkammare med en röd matta mellan rummen
som Lanier kallade för ”röda havet”.
Om filmen ”Hail, Caesar!” målar ett förskönande porträtt av Eddie Mannix antyds en mörkare verklighet i
filmen ”Hollywoodland” från 2006. Den skildrar George Reeves liv, mannen som spelade Stålmannen i tv-serien 1952–58. Reeves inledde ett förhållande med den
tio år äldre Toni Mannix. Men det var först när Reeves
försökte avbryta relationen som märkliga saker började
hända: på kort tid drabbades han av tre trafikolyckor.
Vid en av dem fungerande inte hans bromsar, han körde rakt in i en stolpe, kastades mot vindrutan och undkom döden med en hårsmån. Mekanikern som undersökte bilen upptäckte att den tömts på bromsvätska.
258

Men respiten från döden blev kortvarig. En natt i juni
1959 hittades Reeves i sitt hem med ett kulhål i huvudet. Kulan satt inborrad i taket. Hans vänstra öga var
fastklistrat mot väggen. Rätt läkaren förkunnade att
det var ett självmord trots de suspekta omständigheterna. Reeves mamma anlitade en advokat för att undersöka fallet men denne avsade sig det efter bara några veckor, med hänvisning till att ”väldigt farliga personer är inblandade i detta”. Vid en senare undersökning hittades ytterligare två kulor i golvet på brottsplatsen.

söndring. Med självständiga skådespelare blev fixarroller som Mannix mindre betydelsefulla.
Men ett namn som ofta förekommer som arvtagare till
Mannix är privatdetektiven och ex-polisen Fred Otash.
För några år sedan meddelades att regissören David
Fincher och hårdkokte författaren James Ellroy jobbar
på ett projekt för HBO om Otash. Det är lätt att förstå
varför.

I filmen ”Hollywoodland” börjar en privatdetektiv, spelad av Adrien Brody, nysta i fallet och anklagar Eddie
Mannix för att ha beställt mordet: ”Vem ska tvätta bort
blodet från dina händer?” Mannix, i Bob Hoskins bulldogsliknande gestalt, grymtar till svar: ”Jag är i filmbranschen.”
Men filmbranschen skulle snart förändras. När Mannix
dog 1963 var studiosystemet, det feodala skick där
skådespelare betraktades som filmbolagens egendom, i

Otash frilansade för skvallerblaskan Confidential och
försåg dem med känsligt material om kändisars hemliga liv. Men som detektiv anlitades han av namnkunniga klienter som Errol Flynn, Bette Davis och Judy Garland. Mest känd är han för sin inblandning i samband
med mordet på Lana Turners man, Johnny Stompanato. Stompanato – som för övrigt var underhuggare till
samma gangster som såg till att Sammy Davis Jr bröt
upp sin relation med Kim Novak – höggs ihjäl med
kniv; Turners fjortonåriga dotter Cheryl Crane frikändes för mordet eftersom det ansågs ha skett i självförsvar.
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Men enligt Otash var han först på plats efter att Turner
ringt honom, och anklagades av polischefen för att ha
dragit ut kniven, torkat av Lana Turners fingeravtryck
och sedan placerat dit Cranes, i trygg förvissning om
att tonåringen skulle frikännas.
Även om så väl Otash som Mannix i dag är döda så lever deras arv vidare. Deras blodslinjer korsas i bland
andra figuren Ray Donovan, fixaren i tv-serien med
samma namn, som har actionhjältar och basketstjärnor som klienter.
Ann Biderman, seriens skapare, har i intervjuer berättat att Donovan var en blandning stöpt ur anekdoterna
om Otash och Mannix: ”Sådana här figurer har funnits
sedan Hollywoods början.”
Så hur ser framtiden för fixaryrket i Hollywood ut?
Förvånansvärt lovande och livskraftig, är svaret. I en
lång artikel i tidningen Wireds februarinummer med
titeln ”Sex tapes, hush money, and Hollywood’s economy of secrets” berättas om Kevin Blatt, en

skrupelfri hustler med traderandet av Hollywoodstjärnors hemligheter som levebröd.
I vad som liknar en historisk cirkel som sluts, där Eddie Mannix var den förste att hantera en sexfilm med
en kändis, så hanterade Blatt den största: Paris Hiltons
heminspelade samlag, som han hjälpte till att marknadsföra. Blatt kallar sig rent av ”celebrity sex tape
broker”, en mäklare för kändissexfilmer. Med vår tids
digitala klickjakt, sociala medier-spridning och expansiva kändiskultur har marknaden för säljbara skandaler minst sagt breddat sig.
Blatt har brutit ner sina ärenden i ett diagram: runt 60
procent av uppdragen han åtar sig rör otrohet, 10 procent handlar om droger, 10 procent om en sexuell böjelse eller fetisch, och 20 procent handlar om framstående personer som har sex på bild eller film.
De flesta av dessa saker – förutom sexfilmer har han
varit mellanhand för skärmdumpar av sms, pillerburkar, foton eller ogynnsamma vittnesmål – ser aldrig
dagens ljus. För stjärnorna är det ofta värt stora sum260

mor att skydda sitt rykte. Så i utbyte mot pengar och
ett tystnadslöfte säljer han bevismaterialet till dem.

För de flesta av oss har pandemin inneburit ett ekonomiskt dråpslag och färre arbetstillfällen. För Hollywoodfixarna är det tvärtom. I utsatta tider blir det mer
frestande för privatpersoner att sälja av värdesaker.

”Om det förekommer någonting riktigt ofördelaktigt,
något som kan hota ett reklamkontrakt eller en kommande tv-serie, så tjänar vi pengar på det. Alla får betalt om de kommer till mig och vi gör det på rätt sätt”,
säger han i artikeln.

Så om det finns en röd tråd och bestående sanning som
kan sägas gälla för Hollywoodfixarna, då som nu och
gissningsvis i framtiden, så är det denna: den enes död,
fixarnas bröd.

Utpressning eller affärsuppgörelse? Ibland är gränsen
tunn.

Kristofer Ahlström

Den gamla tidens fixare svor lojalitet mot sitt bolag:
Eddie Mannix hade en skylt på sitt kontor som förkunnade att den enda stjärnan på MGM var lejonet i företagets logotyp. Blatt tjänar dä emot bara sig själv, och
agerar ombud mellan advokater, tabloidpress, kändisar
och de privatpersoner som har något att sälja. Han har
varit inblandad i allt från realitystjärnors sexfilmer till
en tidigare pojkbandsmedlems dragning till sexgrottor,
till fallet Harvey Weinstein, där Blatt representerade
en kvinna som anklagade filmmogulen för att ha tvingat henne till oralsex.

kristofer.ahlstrom@dn.se
FEM FIXARE PÅ FILM OCH TV.

1 ”Hail, Caesar!”
(2016)
Josh Brolin spelar en välputsad Eddie Mannix som löser Hollywoo stjärnornas huvu bry. I en scen baserad
på verkliga händelser rörande Loretta Young, låter han
en kvinna adoptera sitt eget barn så att allmänheten
inte ska få veta att det är hennes egen oäkting.
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2 ”Ray Donovan”
(2013–2020)
En filmstjärna har en romans med en transsexuell prostituerad, en NBA-stjärna vaknar upp jämte en död
kvinna, en skådespelerska plågas av ett besatt fan. Svaret på alla dessa problem heter Ray Donovan, som i sju
säsonger städade upp efter de rika och berömda.
3 ”Segerns sötma”
(1957)

får människor att dra tillbaka sina anklagelser och tystar ner mordfall.
5 ”Chicago”
(2002)
Richard Gere är Billy Flynn, briljant advokat och
spinndoktor i ett, som lyckas manipulera pressen att
Renée Zellwegers karaktär inte bara är oskyldig till
mord utan dessutom får dem att upphöja henne till
stjärnstatus som sångerska.

En pres agent spelad av Tony Curtis utför ljusskygga
tjänster åt en tidningsmogul (Burt Lancaster) för att se
till att hans klienter blir rejält uppskrivna i den
rikstäckande tidningen.
4 ”Scandal”
(2012–18)
Olivia Popes krishanteringsbyrå för den politiska eliten
har en imponerande bredd: de utpressar utpressarna,
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17 Här har kampen mot
rasism och brutal polis
bara börjat
Snart faller domen om George Floyds död, men
för Minneapolis har prövningen bara börjat.
Staden i de gamla svenskbygderna har blivit
centrum för uppgörelsen med rasism och polisbrutalitet i USA. Gång på gång drabbas svarta medborgare.
– Det är vansinne att vi måste lära våra barn
hur de ska bemöta polisen, säger Aubrey
Wright, vars son Daunte sköts till döds i söndags.
MINNEAPOLIS. Gummikulan viner genom luften
och träffar studenten Casey Clements vänstra sida med
en tydlig snärt. Han vacklar och stapplar bort från
stängslet vid polishuset i Brooklyn Center.

Han får luta sig mot en trädstam, ta några klunkar vatten och lyfta på tröjan och inspektera det röda märket
på magen.
– Allt jag gjorde var att skrika att de dödar barn. Men
min röst är ju så hes vid det här laget att jag knappt
hörs, säger han, innan han återvänder till protesterna.
Det var i söndags som Daunte Wright, en 20-årig svart
man, sköts till döds i en trafikkontroll i Brooklyn Center i norra Minneapolis. Polisen som avlossade skotten
säger att hon förväxlade ett elchockvapen med pistolen. Hon ville hindra Wright från att avvika från platsen, eftersom han var efterlyst för ett annat brott.
Hon är nu misstänkt för brott som kan jämställas med
vållande till annans död. Kväll efter kväll samlas hundratals aktivister utanför polishuset i Brooklyn Center
för att kräva rättvisa. Tungt beväpnade trupper från
nationalgardet vakar över platsen. Ändå urartar demonstrationerna ibland, med demonstranter som går
till attack med flaskor och tegelstenar, och poliser som
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tar till tårgas, gummikulor och distraktionsgranater för
att skingra folkmassan.

kravallerna i Los Angeles efter polismisshandeln av
Rodney King för nästan 30 år sedan.

Angel Martin, 14, kan följa konfrontationerna från balkongen till lägenheten mittemot polishuset. Hennes
familj har köpt stora plastförpackningar med mjölk, för
att kunna skölja ögonen när pustarna av tårgas kommer. Men Angel Martin har astma och påverkas även i
luftrören.

Nu är centrum av Minneapolis barrikaderat, med stora
stängsel och cementblock runt domstolen där rättegången mot polismannen Derek Chauvin går mot sitt
slut. Förödelsen drabbar Brooklyn Center i stället. Stora spånskivor täcker skyltfönstren vid affärsgatan några kvarter från polishuset. Alhagie Njie som är butiksföreståndare på Value Foods berättar att han följer bilderna från övervakningskamerorna varje kväll.

– Häromkvällen fick jag åka till sjukhuset, säger hon.
○○○
”Jag kan inte andas” – så sa den 46-årige afroamerikanen George Floyd när polismannen Derek Chauvin
tryckte sitt knä mot hans hals i Minneapolis i maj förra
året. Videofilmen med Floyds utdragna dödskamp
spreds över världen och utlöste globala protester –
många fredliga manifestationer men också upplopp,
plundring och bränder. Minneapolis utsattes för den
största skadegörelsen i en amerikansk storstad sedan

– Det har varit oroligt och vi har förlorat kunder, säger
han.
Han är afroamerikan. Han förstår varför människor
demonstrerar mot rasismen.
– Men det är vi som bor i området som blir offer, säger
han.
○○○
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Det går inte att sammanfatta sinne stämningarna i
Minneapolis med ett ord. De växlar hela tiden – rädsla,
vrede, smärta, förtvivlan, likgiltighet, stridslystnad,
uppgivenhet, hopp.
Aubrey Wright, en förälder i svår sorg, väljer att prata
om kärleken.
– Min son Daunte var en fin kille, ett fantastiskt barn,
säger han till DN.
Han är på väg till begravning byrån, efter att ha medverkat vid en presskonferens om rättsprocessen mot
polisen som sköt hans son. Han har fått många frågor
om rättvisa, men för den som har mist sitt barn finns
ingen rättvisa, bara kravet på att någon ska ställas till
svars.
– Det krossar mig att se att mitt folk dödas bara på
grund av sin hudfärg. Det är vansinne att vi måste lära
våra barn som växer upp hur de ska bemöta polisen,
säger Aubrey Wright.

Minneapolis har blivit centrum för uppgörelsen med
rasism och polisbrutalitet i USA. Kanske är det ingen
slump.
Den afroamerikanska minoriteten utgör omkring en
femtedel av Minneapolis befolkning, ändå har svarta
medborgare varit måltavla för en majoritet av det senaste decenniets polisskjutningar. I juli 2016 dödades
32-årige Philando Castile vid en trafikkontroll, när han
frivilligt hade informerat polisen om att han bar på ett
skjutvapen och att han inte skulle röra det. Polisen
ställdes inför rätta och friades. Tre år senare dömdes
polismannen Mohamed Noor till 12,5 års fängelse för
en dödsskjutning. Han var svart, offret var en vit kvinna.
Kanske har Minneapolis ovanligt stora problem med
diskriminering i rättsväsendet. Kanske har stan en befolkning som reagerar starkt på rasism inom poliskåren.
○○○
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Minneapolis och delstaten Minnesota är gamla
svenskbygder och det finns åtskilliga kulturella stereotyper om ättlingarna till invandrarna från Skandinavien – de brukar beskrivas som reserverade och konflikträdda men också vänliga och socialt medvetna. ”Minnesota nice” används ibland för att sammanfatta mentaliteten i delstaten.
I skyltfönstret till den skandinaviska butiken Ingebretsen’s på Lake Street i södra Minneapolis finns reklam
för både kubbspel och Black lives matter.
Ägaren Julie Ingebretsen är djupt engagerad i arbetet
med att återuppbygga affärsgatan efter vandaliseringen. Hon vill värna mångfalden.
– Vi försöker se till att småföretagen kan stanna kvar, i
stället för att stora bolag ska komma in och köpa tomterna, berättar hon.
Hon konstaterar att folk i området väntar spänt på
domen mot Derek Chauvin.

– Folk är på helspänn. Man vet inte vad som ska hända. Många har ju täckt för sina skyltfönster med spånskivor. Men vi gör inte det. Vi tycker att det är mer
osäkert om vi inte kan blicka ut, säger hon.
○○○
Vi möter människor som beskriver Minneapolis som
en motor för förändring och en plats i USA där människor med olika bakgrunder kan mötas på riktigt. Men
vi möter också människor som avfärdar ”Minnesota
nice” som en myt.
Jaylani Hussein, som leder den muslimska organisationen Cair Minnesota, tycker att delstaten är en av de
värsta i hela USA.
– Vi har alla dessa passivaggressiva invånare från Sverige och Norge, som försöker se alla problem i poliskåren som enskilda undantag, säger han.
Människorättsjuristen Nekima Levy Armstrong avfärdar idén om progressiva Minnesota som en pr-kampanj.
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– Vi som är svarta medborgare, vi ser att vi har sämre
livskvalitet på punkt efter punkt, oavsett om det handlar om utbildning, arbetslöshet, inkomst eller hur vi
behandlas i rättsväsendet. Vi behandlas som andra
klassens eller tredje klassens medborgare, säger hon.

då och då med sin lille son Gabriel för att hedra alla
dem som fallit offer för övervåld och diskriminering.
Hon tycker att det är hög tid att göra upp med myten
om progressiva Minnesota.
– På sätt och vis stämmer den, för vi har investerat i
våra skolor och vår sociala omsorg och vi har hög livskvalitet och lyckliga människor. Men det gäller bara
vita medborgare. Minnesota har varit hemskt för våra
svarta medborgare. De har försökt få vår uppmärksamhet under väldigt lång tid, säger hon.

○○○
På måndag ska åklagare och försvar presentera sina
slutsatser i rättegången mot polismannen Derek Chauvin. Sedan ska juryledamöterna inleda sina överläggningar om George Floyds död. Deras besked kan dröja
en timme, en dag eller en vecka.

○○○

– Jag förstår inte hur vi ska överleva i det här landet
om det inte blir en fällande dom, säger svenskättlingen
Kathryn Sharpe, som arbetar med program för unga i
Minneapolis.
Hon bor bara några kvarter från korsningen vid Cup
Foods, där polismannen Derek Chauvin tryckte sitt knä
mot George Floyds hals. Hon besöker minnesplatsen

För Minneapolis har prövningen bara börjat. Om
Chauvin fälls kommer hans tre tidigare kollegor också
att ställas inför rätta. Sedan väntar rättsprocessen om
dödsskjutningen av Daunte Wright. Kampen mot rasismen lär fortsätta i många år.
Angel Martin som följer demonstrationerna från lägenheten i Brooklyn Center är upprymd och skrämd på
samma gång:
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– Jag älskar att alla går samman och kräver förändringar. Jag skulle bara vilja att det inte hände precis
utanför mitt hus.
Karin Eriksson
karin.eriksson@dn.se

Den före detta polismannen Derek Chauvin står inför
rätta, efter att ha tryckt knäet mot George Floyds hals i
över nio minuter vid en polisinsats i Minneapolis i maj
förra året.
Han anklagas för brott som kan jämföras med dråp eller grovt vållande till annans död.

FAKTA.

Minneapolis
Stad i delstaten Minnesota i norra USA. Bildar tillsammans med tvillingstaden Saint Paul kärnan i en
storstadsregion med 3,6 miljoner invånare.
Minneapolis grundades i mitten av 1800-talet som en
sågverksort och ett centrum för spannmålskvarnar vid
floden Mississippi.

Under rättegången har vittnen från polisingripandet
hörts, tillsammans med representanter från poliskåren
och medicinska experter. Derek Chauvin har avböjt att
höras.
På måndag håller åklagare och försvar slutpläderingar.
Därefter ska juryn fatta ett beslut.

I dag är stan ett handels- och finanscentrum i nordvästra Mellanvästern.
Rättegången om George Floyds död
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17 Vita huset kritiserar
polisens våld

På en film från en överva ning kamera, som setts av
Chicago Tribune, ser det ut som att 13-åringen kastar
något bakom ett plank innan han vänder sig om.

Efter filmbilderna på hur en 13-årig pojke i
Chicago sköts till döds av polis gick Vita huset
på fredagen ut och kritiserade den amerikanska polisen ”för att ofta använda onödigt kraftfullt våld”.

Polismannen kallade omedelbart på ambulans och genomförde återupplivningsförsök men utan att lyckas.
På polismannens filmbilder syns ett vapen ligga bakom
det plank där 13-åringen dog.

Uttalandet från Vita husets pressekreterare Jen Psaki
kom sedan filmbilder från en polismans kroppskamera
visat hur han sköt en 13-årig pojke till döds i en gränd i
Chicago den 29 mars.
På bilderna syns hur 13-årige Adam Toledo jagas av
polismannen som försöker få honom att stanna. Polisen hade kallats till området sedan boende hört skott.
På filmen hörs hur poli mannen ropar åt 13-åringen
”släpp den, släpp den!”, sedan syns hur Adam Toledo
vänder sig om och höjer sina händer varefter han
skjuts med ett skott i bröstet.

– Om han hade ett vapen så hade han kastat det ifrån
sig. Polismannen sa till honom att visa sina händer,
och han gjorde det, sa 13-åringens familjs advokat
Adeena Weiss Ortiz vid en presskonferens.
Den 34-årige polismannens advokat sa på fredagen att
polisen inte hade något annat val än att skjuta:
– Han hade ingen chans att ta skydd. Vapnet var riktat
åt hans håll, sa Tim Grace.
På fredagsmorgonen svensk tid skedde också en ny
masskjutning i USA, denna gång i Indianapolis på logistikföretaget FedEx. Åtta personer dödades och flera
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andra skadades när en 19-årig tidigare anställd öppnade eld.
– Den misstänkte mannen gick ur sin bil på parkeringen och började utan att säga något skjuta blint mot alla
som befann sig där. Sedan gick mannen in i lokalen där
han fortsatte skjuta. Han tog sitt eget liv innan polisen
kom fram, berättade Indian polis vice polischef Craig
McCartt vid en presskonferens på fredagen.
Enligt källor till CNN ska FBI ha undersökt mannen
redan tidigare, då en släkting slagit larm om att han
var våldsbenägen.
Det är den tredje masskjutningen i Indianapolis i år
och den 45:e i USA sedan den 16 mars.

17 Krav på att USA ska
lämna även Irak – men
Biden tvekar
I kölvattnet av USA:s kommande reträtt från
Afghanistan höjs nu röster för att de amerikanska styrkorna ska dra sig ur även Irak och
Syrien. Men i denna fråga är USA:s president
Joe Biden inte lika beslutsam.
KOMMENTAR
I veckan satte president Biden en deadline för USA:s
militära uttåg ur Afghanistan: den 11 september ska de
sista amerikanska styrkorna lämna afghansk mark.

Clas Svahn
clas.svahn@dn.se

Detta beslut sätter ljuset på ett annat misslyckat amerikanskt krigsäventyr: den 18 år långa närvaron av
amerikansk militär i Irak.
I mars 2003 invaderades Irak av en USA-ledd koalition. Motivet var att oskadliggöra den irakiske dikta-
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torn Saddam Husseins massförstörelsevapen. Några
sådana vapen hittades dock aldrig.
Det hindrade inte USA:s dåvarande president George
W Bush att den 1 maj 2003 under en banderoll med
texten ”mission accomplished” (”uppdraget slutfört”)
hålla segertal på däcket till hangarfartyget USS Abraham Lincoln som återvänt från Persiska viken.
Saddam Hussein var störtad. Nu skulle USA få demokrati, pluralism och välstånd att blomstra i Irak, var
det meningen. Men den fredliga uppbyggnaden kom
aldrig riktigt i gång. I stället blev Irak först ett drivhus
för jihadiströrelser som IS, senare starkt influerat av
miliser som backades upp av Iran.
I stället för att dra sig ur Irak ökade president Bush
närvaron av amerikansk militär. Som mest hade USA
omkring 170 000 soldater i Irak, i namn av ”kriget mot
terr rismen”.
I dag finns omkring 2 500 amerikanska soldater i landet. Deras närvaro motiveras av att IS ännu inte är

nedkämpat. Även om det sista stycket av ”kalifatet”
togs tillbaka för två år sedan dröjer sig uppskattningsvis 8 000 väpnade IS-terrorister kvar i diverse motståndsfickor.
Men den irakiske premiärministern Mustafa al-Kadhimi betraktar de amerikanska trupperna som ett säkerhetsproblem. Dels är deras närvaro alltmer impopulär, dels har de blivit måltavlor för milisgrupper
stödda av Iran som farligt ofta riktar sina attacker mot
amerikanska mål.
Så sent som i torsdags rapporterades det om en drönarattack mot den del av flygplatsen i Erbil som hyser
amerikanska militärflygplan. Men farkosten kunde
skjutas ned innan den nått sitt mål.
De iranskstödda miliserna har ökat sina attacker mot
USA:s militära posteringar efter den dödliga drönarattacken mot den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani den 3 januari förra året. Soleimani mördades på
Bagdads flygplats och dådet utfördes av USA:s militär.

o

271

I slutet av mars i år inledde USA:s försvarsminister Antony Blinken förhandlingar med sin irakiske kollega
Fuad Hussein för att komma överens om en tidtabell
för en amerikansk reträtt ur Irak.

Den amerikanska reträtten blev halvhjärtad, och det
finns i dag inget beslut om huruvida de återstående
500 till 900 amerikanska soldaterna ska lämna Syrien.
Erik Ohlsson

Irakierna anser att de själva är kapabla att möta hotet
mot IS. Det finns dessutom en alltmer utbredd uppfattning att USA i själva verket befinner sig i Irak för
att hålla arvfienden Iran stången.
I Iraks grannland Syrien har USA:s militära närvaro
fördömts från dag ett av Syriens president Bashar alAssad. USA har som mest haft 2 500 specialsoldater på
marken i Syrien. Syftet har sagts vara att bekämpa IS.
Amerikanerna har samarbetat med den av kurder dominerade milisen Syriska försvarsstyrkorna (SDF).
I oktober 2019 meddelade USA:s dåvarande president
Donald Trump att all amerikansk trupp ska dras tillbaka från den av kurder kontrollerade regionen i nordöstra Syrien. Trumps beslut avslöjade en djup spricka
mellan honom och den amerikanska militären, som
inte ville ha något återtåg.
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17 Vem är mest lämpad
att översätta Amanda
Gorman?
Nu kommer Amanda Gormans omtalade dikt i
svensk översättning Men den har orsakat debatt – vem är egentligen lämplig att översätta
henne? Boklördag unde söker varför det finns
så få unga, kvinnliga översättare med utländsk
bakgrund.
I samband med den amerikanska presidentinstallationen i januari i år fick den då 22-åriga poeten Amanda
Gorman fem och en halv minut i rampljuset som gjorde henne världskänd. Youtubeklippen där hon läser
”The hill we climb” har oräkneliga visningar. Direktsändningen sågs av en miljon personer bara i Sverige.
Så här beskrev DN:s Åsa Beckman framförandet
(22/1):

”Gorman skapar en mäktig kollektiv sång, ett stort pulserande ’vi’ som för tankarna till den amerikanska poeten Walt Whitman. Men också med tonfall från svarta
predikanter som Martin Luther King och med rytmen
från den rap och spoken word-poesi som är stark i
Gormans hemstad Los Angeles.”
Kort efteråt kom beskedet att dikten skulle översättas
och ges ut i en rad länder, bland annat Sverige. I veckan publicerades den 32 sidor tjocka ”Berget vi bestiger”, tolkad av artisten Jason Diakité, även känd
som Timbuktu.
– Den har massor av allitterationer och massor av rim
så det är närbesläktat med raptext. Det känns väldigt
bekant för mig. Utmaningen var att behålla alla ordlekar som inte är direkt översättbara, sade han i en intervju med SVT inför lanseringen, där han även jämförde dikten med en kampsång.
Just översättarna har väckt stor up ståndelse. Den nyligen Bookerprisbelönade författaren Marieke Lucas
Rijneveld fick uppdraget i Nederländerna, men efter en
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artikel av ”kulturaktivisten” Janice Deul i dagstidningen de Volkskrant hoppade hen av självmant. En anledning var att Amanda Gorman önskat att översättarna
liksom hon själv skulle ha en koppling till spoken
word-scenen, men artikeln väckte även frågan om
huruvida en icke-binär vit europé till fullo kan sätta sig
in i en mörkhyad amerikansk kvinnas situation. Rijneveld publicerade några veckor senare en kommentar
i form av en dikt.
När den katalanske översättaren Victor Obiols fick
sparken med motiveringen att även han hade ”fel profil” fick debatten nytt bränsle.
– Om jag inte kan översätta en dikt av en poet för att
hon är kvinna, ung, svart och amerikan på 2000-talet,
så kan jag inte heller översätta Homeros eftersom jag
inte är född på 700-talet före Kristus, sade Obiols till
nyhetsbyrån AFP.
Det är i linje med det uttalandet som diskussionen
fortsatt. Vad får man skriva? Vad får man översätta?
”Det har funnits allt starkare tendens att vilja spärra in

andra människor bakom deras egna erfarenhetsgränser: det här har du inte upplevt, det får du inte skriva
om. Med Amanda Gorman och hennes översättare som
ratats på grund av deras bakgrund sätts saker och ting
på sin yttersta spets”, skrev författaren och översättaren Kristoffer Leandoer i Svenska Dagbladet tidigare i
veckan. Nils Håkansson lyfte i samma tidning (SvD
4/7) fram de kommersiella intressena kring verket –
hur förlaget sökt en viss typ av ”kulturkändisar” som
kan ”inverka positivt på Gormans varumärke i respektive land”.
Cecilia Alvstad, professor i översättningsstudier vid
Stockholms universitet, är förvånad över att diskussionen inte uppkommit tidigare.
– Men den måste kopplas till ett större sammanhang
kring vem som har tillgång till vilka plattformar. Timbuktu är ett jättebra val, men andra kunde också ha varit lämpliga. Det vore bra om det här bidrog till att vi
får en bredare bas av översättare i Sverige. I dag har de
flesta en bakgrund i vit medelklass.
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Men debatten belyser också översättarens roll och
agens på ett intressant sätt, menar Cecilia Alvstad.

Rättviseförmedlingen. Hon ser tecken på en attitydförändring i samhället.

– Det finns en tyst överenskommelse om att en översättning inte är särskilt olik originalet. Men fem olika
översättare skulle åstadkomma fem olika versioner av
samma text. För många är det en obekväm sanning.

– Vi är ovana att tänka att livserfarenhet och identitet
kan vara en del av en kompetensprofil, utöver yrkeskunskap och skicklighet. I USA är det synsättet mer
etablerat.

I forskningen beskrivs empati och uppmärksamhet
som två viktiga egenskaper hos en översättare. Det
finns exempel på översättningar där detaljer och tempus ändrats i traumatiska berättelser, till exempel från
koncentration läger. En tolkning är att översättarna
oavsiktligt skapat ett avstånd för att skydda sig själva
och läsaren från de hemska händelser som skildras.

Hon menar att begrepp som representation och identitet ofta misstolkas.

– Då kan man fråga sig om det är ett svek mot själva
vittnesmålet. Med andra erfarenheter kanske översättaren skulle gjort andra val, säger Cecilia Alvstad.
Seher Yilmaz, snart aktuell med boken ”Vad jag pratar
om när jag pratar om rasism”, var tidigare ordförande i

– Det finns en föreställning om att representation innebär att bara den som delar exakt samma erfarenheter som jag vad gäller kön, ålder, hudfärg och bakgrund
kan tala i mitt ställe. Men representation handlar snarare om en önskan om bredd, inte att en viss grupp i
ett visst sammanhang ska ha en specifik uppsättning
identiteter. Jag har svårt att peka ut någon i diskussionen kring Amanda Gorman eller representation generellt som faktiskt uttrycker att bara en kvinna kan
översätta eller skildra en kvinna, eller att vita inte får
”representera” icke-vita. Vi måste kunna prata om att
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framför allt vissa personer har förutsättningar att verka inom en viss bransch och hur vi kan förändra det.

säkert jobb, som läkare eller jurist – inte översättare
eller författare, säger Niclas Hval.

Så hur ser då nyrekryteringen till kåren ut? Niclas Hval
är programansvarig för magisterutbildningen i litterär
översättning på HDK Valand vid Göteborgs universitet, och själv prisbelönt översättare från engelska.

För det är inte enkelt att slå sig in på arbetsmarknaden. Förlagen satsar på säkra kort.

– Studenterna är mellan 30 och 40 år. Det är en övervikt på folk som kommer från en miljö där man litar på
den svenska välfärden: Om man misslyckas kommer
det inte att gå totalt utför. Man kan alltid utbilda sig till
något annat. Så tänkte nog jag också, säger han.
Sex studenter antas vartannat år inom två olika språkområden. Just nu engelska och ryska. Från årsskiftet
engelska och samiska. Till kurser i arabiska och persiska har det hittills varit svårt att locka studenter.
– Vi tror att det i familjer där föräldrarna talar ett annat modersmål än svenska finns en inställning att om
man ska gå en lång utbildning så ska det leda till ett

– Att ge ut en utländsk höglitterär bok är ett vågspel.
Jag skulle tro att var tionde titel går med vinst. Det absolut dyraste är översättningen. Få skulle våga lägga ut
jobbet på någon som de inte känner sedan tidigare.
Här utgör Amanda Gorman ett specialfall, säger Niclas
Hval. ”Berget vi bestiger” kommer att bli en storsäljare
med tanke på all uppmärksamhet som den redan fått.
Debatten som uppstått handlar inte så mycket om representation och identitet, utan om ekonomi, tror han.
– Man vill använda sig av översättare som blir en del
av produkten. Om det hade funnits en ung, gärna halvamerikansk kvinnlig översättare så hade det säkert
ansetts som ett bättre val än Jason Diakité. Men så ser
verkligheten inte ut. Ännu.
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Översättaren och författaren Erik Andersson tillhör
den utpekade gruppen av medelålders män från medelklassen.
Har du ifrågasatt din egen lämplighet att översätta något verk?
– Ja, jag tror inte att jag skulle kunna översätta vad
som helst. När jag har varit tveksam har det handlat
om stilar som är svåra för mig. Texter som rör sig i
specifika geografiska områden. Eller när det förekommer många sorters engelska, till exempel om en karaktär härstammar från den karibiska övärlden, en annan
har amerikansk accent och en tredje en viss typisk dialekt. Då finns det två vägar att gå. Den defensiva är att
tona ner de språkliga skillnaderna. Den offensiva att
hitta på ett helt nytt språk och fråga sig: ”Om vi hade
en motsvarande folkgrupp i Sverige – hur skulle den
låta?”
Erik Andersson menar att det finns en allmänt spridd
misstänksamhet mot översättningar.

– En översättning anses på något vis bara kunna bli
sämre än originalet, för där är det ”på riktigt”, ”äkta”.
Det gäller både påhittade historier och sådana som enligt författaren verkligen har hänt. Men en översättning
kommer in i en annan kultur och ett annat språk och
då måste man vara vaken för att en del saker till och
med kan bli bättre. En översättare kan ha tur och hitta
formuleringar som är ännu mer effektiva än i originalet.
Kan den här misstänksamheten spela en roll i
debatten kring Amanda Gorman?
– Nja, jag uppfattar det som att det handlar mer om
person än om sak. Jag tror inte att den här dikten är
särskilt svår att översätta. Vad jag förstår så söker förlaget däremot översättare med liknande lyskraft som
upphovspersonen. Det är en svår roll att ta.
Per Bengtsson
kultur@dn.se
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Sverige och USA är på väg att presentera ett
gemensamt samarbete inom klima frågan, enligt källor till DN. Detta efter en serie digitala
möten mellan olika regeringsföreträdare i
båda länderna.
Kontakterna mellan den svenska regeringen och den
amerikanska administrationen har varit många under
de senaste tio dagarna. Flera av ministrarna har vid sidan av sina egna ansvarsområden diskuterat klimafrågan med sina amerikanska motsvarigheter.
Den 7 april träffade finansminister Magdalena Andersson USA:s finansminister Janet Yellen vid ett digitalt
möte.
Det var första gången som en svensk och en amerikansk finansminister hade ett enskilt möte sedan 1987.

Den 12 april hade miljö- och klimatminister Per
Bolund ett samtal med USA:s klimatsändebud John
Kerry. John Kerry var USA:s utrikesminister 2013 till
2017 under president Barack Obama och samtalet kom
bland annat att handla om det inte nationella samarbetet när det gäller klimatkrisen.
Den 13 april hade Stefan Löfvens statssekreterare Karin Wallensteen och Joe Bidens nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan ett samtal som bland annat
handlade om ”de båda ländernas oro över Rysslands
snabba militära uppbyggnad och provokationer på den
ockuperade Krimhalvön och vid Ukrainas gränser”,
skriver Vita huset i en summering av sa talet.
Vid samtalet mellan Wallensteen och Sullivan enades
de också om att arbeta tillsammans när det gäller klimatkrisen.
Den 15 april diskuterade utrikeshandelsminister Anna
Hallberg frågor kring arbetsmarknad och jämlikhet
mellan könen i ett samtal med sin motpart Katherine
Tai men de båda diskuterade även klimatfrågan.
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18 Källor: USA och
Sverige i samarbete om
klimatet

Samtalen mellan de amerikanska och svenska politikerna har bland annat handlat om hur man ska stärka
handeln mellan länderna, om coronapandemin, teknikrelaterade frågor och läget i Ukraina. Men det är
tydligt att många av samtalen har berört klimatfrågan.
Enligt diplomatkällor till DN kommer de båda länderna inom kort att gå ut med ett större utspel i klimatfrågan där ett nytt samarbete kommer att presenteras. Ett
samarbete som både Stefan Löfven och Joe Biden är
engagerade i.
Clas Svahn

18 Kritik får Biden att
backa om migrationen
För första gången sedan Joe Biden tillträdde
som president har han orsakat en enorm kritikstorm från demokraternas progressiva
kärnväljare. Orsaken är ett besked om att behålla Donald Trumps strikta tak för flyktingmottagning. Efter kritiken viker sig Biden och
lovar nu att höja taket.
NEW YORK. Under fyra år har USA:s liberaler, progressiva demokrater och människorättsgrupper riktat
stenhård kritik mot Donald Trump för hans invandring - och flyktingpolitik. Den har kallats inhuman och
rasistisk.

clas.svahn@dn.se

Det var därför inte förvånande att en liknande kritikstorm omedelbart drabbade Joe Biden när han på fredagen kom med det överraskande beskedet att behålla
Trumps kontroversiella minskning av flyktingmottag-
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ningen, med en strikt gräns på 15 000 om året – en historiskt låg nivå för USA.
Människorättsorganisationen ACLU skrev att Bidens
beslut ”kan få förödande konsekvenser för folk över
hela världen”. I The Atlantic skrev Adam Serwer att
Bidens flyktingpolitik var ”skamlig” och att han ”i det
tysta upprätthåller Trumps mest diskriminerande åtgärder”.
Kritiken fick Biden att göra en helomvändning. På
kvällen kom Vita husets talesperson Jenn Psaki med
beskedet att man inte alls kommer att fortsätta med
Trumps hårda restriktioner, utan tvärtom lyfta taket
för att välkomna fler flyktingar.
Psaki försökte framställa allt som ett missförstånd,
men det verkar snarare som att Biden helt enkelt vek
sig för kritiken. Att fortsätta Trumps flyktin politik
skulle ha varit ett klart svek mot ett av Bidens centrala
löften i valkampanjen, där han lovade mer generös
mottagning.

Vita huset kan knappast ha överraskats av kritikstormen. Under Bidens tre första månader har hans politik
mestadels rört sig åt vänster och han tycks ha prioriterat de progressiva kärnväljarna mer än många hade
väntat sig. Invandringspolitiken var ett av de främsta
skälen till att Bidens väljare ville ha bort Trump från
Vita huset.
För människorättsgrupper och Bidens kärnväljare
möttes helomvändningen med lättnad. Men den motsägelsefulla kommunikationen från Vita huset väcker
frågor om hur genomtänkt Bidens position i frågan är.
Han har nu redan lyckats bli måltavla för hård kritik
från både höger och vänster när det gäller invandringspolitiken.
Martin Gelin
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18 ”USA:s ståltullar
kan snart tas bort”
Handelsrelationen med USA är med Bidenregeringen på väg att förändras i grunden, enligt
utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).
Hon ser nu en omstart för WTO, samarbete
gentemot Kina och avvecklade ståltullar framför sig.
– Det är en fantastisk skillnad. Det är som dag och
natt, säger Anna Hallberg när hon jämför sitt första
samtal med USA:s nya handelsrepresentant Katherine
Tai med tonläget på mötena med företrädaren från
Trumpregeringen: Robert Lighthizer.
Trumpårens tullar, handelshinder och motåtgärder
kan därmed börja monteras ned, hoppas handelsministern. Den utdragna konflikten om statliga subventioner till flygplanstillverkarna Airbus respektive Boeing likaså.

– Nu vill man lösa ut det här från den nya administrationens sida, för att stärka den transatlantiska relationen, säger hon efter en videokonferens med Tai i torsdags.
– Det är väldigt, väldigt roligt och jag är väldigt positiv
och optimistisk till att USA kan ha en aktiv roll i de här
helt avgörande frågorna för hela vår värld egentligen:
klimatet och mänskliga rättigheter, med handeln i fokus.
President Donald Trumps tullar på stål och aluminium
från EU på 25 respektive 10 procent infördes 2018,
med hänvisning till nationell säkerhet.
På ett år raderade tullarna ut 18,4 procent av den
svenska stålexporten till USA räknat i volym, enligt
den svenska branschföreningen Jernkontoret. I kronor
och ören innebar det ett bakslag på cirka en halv miljard kronor för svensk stålindustri.
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Hur USA:s ståltullar slog 2020 är svårt att avgöra, då
turbulensen kring pandemin gjorde handelsvolymer
och priser svåra att jämföra mot andra år.
– Jag upplever verkligen en stor vilja och ambition att
få bort den här typen av destruktiva handelshinder
mellan EU och USA. Men där behöver EU också vara
konstruktiva. Det måste vara öppensinnat från båda
håll, säger Hallberg.
– Vi måste vara pragmatiska, tillägger hon.
Hallberg oroas här bland annat över att en del regeringar i EU under pandemin blivit mer nationalistiska,
populistiska och protektionistiska.
– Det finns låsningar inom EU som jag skulle vilja låsa
upp. Det tycker jag är lite bekymmersamt, säger hon.
Det transatlantiska samarbetet gentemot Kina var en
annan het fråga som var uppe på mötet.

Hon beskriver WTO som en avgörande plattform för
ett fungerande transatlantiskt samarbete gentemot
Kina, men det krävs reformer för att få fart på WTO
sedan Trumpregeringens blockeringar vingklippt organisationen.
Bidenregeringen och EU införde i slutet av mars – tillsammans med Storbritannien och Kanada – sanktioner mot kinesiska beslutsfattare för brott mot mänskliga rättigheter i Xinjiang-provinsen i Kina.
Förutom officiella kinesiska motåtgärder har detta lett
till en kinesisk konsumtionsbojkott mot den svenska
klädkedjan H&M och andra stora västerländska företag
– sedan de uttalat sig om rapporter om tvångsarbete i
Xinjiang.
När TT tar upp frågan med Hallberg svarar hon bland
annat att det är viktigt att inte bara se handelspolitiken
som ett verktyg för att skapa tillväxt, jobb, sysselsättning och välfärd i Sverige.

– Där ser jag absolut att vi har helt andra möjligheter
nu, med den här administrationen.
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– Det ska också vara ett verktyg för att stärka arbetet
för mänskliga rättigheter, miljö och klimat, säger hon.

Personbilar och läkemedel står för 38 procent av den
svenska USA-exporten.

Att avbryta samtalen om ett svenskt investeringsavtal
med Kina är dock inte aktuellt.

Svenska företag i USA och amerikansk export till Sverige understöder runt 360 000 jobb i USA (300 000
från svenska företags investeringar i USA, 60 000 för
amerikansk export till Sverige). Amerikanska företag i
Sverige och Sveriges export till USA understöder runt
146 000 jobb i Sverige.

– Då undrar jag vad alternativet är. Då förlorar vi ju
möjligheten till dialog, transparens och insyn, som
ändå ett sådant avtal ger oss, tillägger hon.
TT
FAKTA. PERSONBILAR OCH LÄKEMEDEL VIKTIGASTE VARORNA

Exporten utgör cirka 50 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (bnp), vilket gör goda handelsrelationer
till en avgörande faktor för tillväxt, sysselsättning och
svenskt välstånd.

USA är samtidigt EU:s största exportmarknad, med en
andel på 18 procent av EU:s totala varuexport.
Källa: Utrikesdepartementet

USA är Sveriges tredje viktigaste exportmarknad. I fjol
exporterade svenska företag varor för 121 miljarder
kronor och tjänster för 74 miljarder kronor till USA –
sammanlagt 195 miljarder kronor.
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18 Skandalen satte fart
på karriären
Watergate var inte slutet för Gordon Liddy.
Tvärtom. Tidigare USA-korrespondenten Kurt
Mälarstedt minns en av männen bakom affären som fick en president på fall.
G Gordon Liddy, den kanske mest bisarre av alla intressanta och fascinerande medspelare i det stora amerikanska Watergate-dramat, har avlidit, 90 år gammal.
Under sitt ytterst brokiga liv blev han mest känd för att
ha iscensatt det ödesdigra inbrott i demokraternas
högkvarter i Watergatekomplexet i Washington 1972
som ledde till att Richard Nixon tvingades avgå som
president två år senare.
Liddy var född i New York, uppvuxen i New Jersey
med strikt katolsk uppfostran (”nunnorna lärde mig
vad auktoritet är”), i ungdomen fascinerad av Adolf
Hitler och Nazityskland, en från början ganska vek
pojke som tränade sig till att bli en machotyp som

skröt med att han kunde äta råttor och hålla handen
över en brinnande ljuslåga.
Efter att ha arbetat som FBI-agent i Indiana och Colorado och i sin fars advokatbyrå försökte sig Gordon
Liddy på en politisk karriär. Den blev inte särskilt
framgångsrik men ledde 1968 till ett jobb i finansdepartementet i Washington och så småningom till Vita
huset. Där rekryterades han av president Nixons inrikespolitiske rådgivare John Ehrlichman till de så kallade ”rörmokarna” som hade till uppgift att stoppa läckor från Vita huset och handgripligt hålla koll på Nixons politiska motståndare, framför allt de med ”liberala” böjelser.
Tillsammans med en kollega i denna enhet, den förre
CIA-medarbetaren E Howard Hunt, iscensatte Liddy
ett inbrott hos Daniel Ellsbergs psykiatriker i Los Angeles för att finna komprometterande material om Ellsberg, som hade avslöjat de så kallade Pentagon-dokumenten om USA:s krig i Vietnam. De fann ingenting,
men det misslyckade inbrottet bidrog flera år senare
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till att Ellsberg frikändes i den rättegång där han stod
åtalad för sitt avslöjande.

USA:s allra allvarligaste politiska och konstitutionella
kriser.

1971 anställdes Liddy i Nixons återvalskampanj inför
presidentvalet 1972. Hans uppgift var att störa de demokratiska presidentkandidaternas valkampanjer, vilket han gjorde med diverse ”dirty tricks”, oftast inte
helt lagliga. I den egenskapen satt han natten till den
17 juni 1972 tillsammans med E Howard Hunt i rum
723 i Howard Johnsons hotel på Virginia Avenue, NW i
Washington DC, på andra sidan gatan från kontorskomplexet Watergate för att kolla hur det gick för de
fem män han anlitat för att genomföra inbrottet i demokraternas partihögkvarter.

Till skillnad från andra åtalade i skandalen vägrade
Liddy att vittna om skumraskaktiviteterna i Vita huset
och Nixons återvalskommitté. Efter en lång rättegång
dömdes han av domaren John Sirica till fängelse i mellan sex och 20 år, ett längre straff än någon annan av
de dömda i skandalen. Han benådades av president
Jimmy Carter efter fyra år och fyra månader.

Det gick inte bra. De fem männen greps på bar gärning. Via en anteckning som påträffades på en av
männen greps både Liddy och Hunt bara några dagar
senare som misstänkta för delaktighet i inbrottet. Den
så kallade Watergateskandalen rullades upp i tidningarna, kongressen och domstolarna. Den visade sig
handla om något betydligt mera allvarligt än ett simpelt inbrott. ”Watergate” kan betecknas som en av

Det gick ingen som helst nöd på Gordon Liddy efter allt
detta. Hans självbiografi ”Will” (1980) blev en bästsäljare och underlag för en tv-film. Han skrev flera romaner och bland annat en guidebok om att bekämpa terrorism, och han engagerades som skådespelare i filmer
och tv-serier, bland annat ”Miami vice”.
– Visst, Watergate var bra för min karriär, sade han
när jag träffade honom 1992, då han just startat ett
pratprogram i radio som blev så framgångsrikt att det
kom att sändas över hela USA ända till 2012.
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I programmet raljerade han inte överraskande över
sina politiska motståndare på Washington Post och
häcklade Nixons juridiske rådgivare John Dean, som
inför kongressen avslöjade mycket om presidentens
agerande.
I sitt program svarade Liddy på frågor om allt mellan
himmel och jord, gärna av det tuffa slaget. Kan man
döda en människa med bara händerna?
Och utanför radiostationen glänste hans bil, underligt
nog en Volvo, som vid denna tid ansågs symbolisera
liberalism och progressivitet, alltså något helt annat än
Liddys syn på världen.

Född i New York. Studerade juridik.
Var under en tid anställd av FBI. Arbetade för Vita huset i samband med Nixons återvalskampanj 1972.
Dömdes till ett tjugoårigt fängelsestraff för sin inblandning i Watergateskandalen, och satt i fyra och ett
halvt år i fängelse.
Startade på 90-talet ett konservativt radioprogram, där
han presenterade sina extrema, ofta provokativa åsikter.

Men den specialbeställda registreringsskylten talade
sitt tydliga språk: H2OGATE.
Som i H2O, vatten. Watergate.
Senare bytte han bil, men behöll skylten.
Kurt Mälarstedt
GEORGE GORDON LIDDY 1930–2021
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15 Ledare: Västvärlden
får inte lämna Afghanistan i sticket

dent emot Barack Obamas kraftiga förstärkning av den
militära insatsen. Annat anses viktigare, som att konfrontera det Kina som växt sig mäktigare medan USA
varit upptaget av kriget mot terrorn. Tanken är också
att prioritera nationsbygget på hemmaplan.

Alla nya amerikanska presidenter ärver sina vänner
och fiender i världen. De får oftast ta över ett eller annat krig. När Joe Biden nu väljer att avsluta det längsta
av dem alla, det i Afghanistan, är avsikten också att
sätta punkt för ett 20 år långt fokus på att förgöra den
globala terrorismen.

Dessutom har två decennier, 2 400 stupade amerikanska soldater och 2 000 miljarder dollar inte skapat
någon fred i Afghanistan. Framsteg går att redovisa, till
exempel för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.
Men demokratin är en fasad bakom vilken korruptionen regerar. Talibanerna har aldrig gett upp utan
tvärtom erövrat mark, bit för bit.

Ingen missar symboliken i att USA:s sista soldater, en
gång över 100 000, ska vara hemma den 11 september.
Det var den dagen 2001 som al-Qaidas terrorister, ledda från och tränade i Afghanistan, flög in i sina mål i
New York och Washington. Kort därpå invaderade
amerikanska trupper för att störta talibanernas emirat,
som skyddat Usama bin Ladins nätverk.
Hos Biden finns det konsekvens. Han har länge varit
skeptisk till Afghanistankriget, och var som vicepresi-

Och där börjar det dilemma som en reträtt inte kommer att lösa. Med USA:s tillbakadragande följer Natos.
Det sannolika är att Ashraf Ghanis inkompetenta regim i Kabul dukar under för talibanerna. Oändliga resurser har lagts på att konstruera en afghansk armé
och polis som klarar säkerheten på egen hand, men till
föga nytta.
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Islamisternas återkomst till makten hotar inte bara att
låsa in kvinnorna igen, utan bäddar också för nya terroristbaser. De löften talibanerna gav Trumpadministrationen i förra årets fredsavtal, om att hålla al-Qaida
och IS kort, har inte varit vatten värda. Kompromissviljan blir inte större när de nu fått ett slutdatum för
den amerikanska närvaron.

skicka pengar till en talibanstat. Dels har extremisterna
en lång historia av att döda och kidnappa hjälparbetare.

Pentagon har velat villkora uttåget med vissa kriterier
och krav på talibanerna. Däri finns en logik. Men den
har Biden avvisat, eftersom USA då riskerar att bli kvar
i 20 år till – eller i evighet. I gengäld måste presidenten
stå till svars om Afghanistan sjunker ned i ett svart hål.
USA räknar antagligen med att kunna hantera terrorhotet. Drönare, specialstyrkor och underrättelsetjänst
får hålla garden uppe. Några garantier finns inte.

Talibanerna är knappast någon monolitisk organisation. När den yttre fienden försvinner kan fraktionerna
börja slåss sinsemellan. Krigsherrar som vilar på geografi, etniska minoriteter eller klaner kommer att ha
egna ambitioner.
Västvärlden övergav Afghanistan när den sovjetiska
ockupationen upphörde i slutet av 80-talet. Resultatet
blev talibanernas dödsrike. När USA:s och Natos militära styrkor lämnar landet måste på något sätt nya
medel sökas för att stötta och bygga upp. Annars väntar ännu en ond spiral.
DN 15/4 2021

Värre ser det ut för Afghanistans plågade befolkning.
Med de utländska trupperna har följt ett ekonomiskt
och humanitärt bistånd som har hållit landet under
armarna. Internationella givare betalar nästan alla offentliga utgifter. Men dels kommer ytterst få att vilja
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15 Astra Zenecas vaccin
stoppas i Danmark

– Men talet kan vara såväl lägre som högre, säger Søren Brostrøm, direktör vid Sundhedsstyrelsen på en
pressträff.

Danmark slutar använda Astra Zenecas vaccin
på grund av risken för allvarlig biverkning med
blodpropp. De som har fått en första dos kommer nu att erbjudas ett annat vaccin för dos
två.

Beslutet innebär att Danmark ändrar sitt vaccinmål
och att alla över 50 år nu ska erbjudas vaccin senast
den sista veckan i juni. En försening med tre veckor.

Det svensk-brittiska vaccinet är omdiskuterat och har
utretts efter att flera länder rapporterat om en allvarlig
form av blodpropp i kombination med ett lågt antal
blodplättar hos personer som fått vaccinet.
Danska myndigheter meddelade i går, onsdag, att man
inte längre kommer att använda Astra Zenecas vaccin
på grund av risken för den allvarliga biverkningen.
Man uppskattar att cirka 1 på 40 000 riskerar att
drabbas efter att ha injicerats med Astra Zeneca-vaccinen.

De cirka 149 000 personer som har fått en första dos
av Astravaccinet kommer att erbjudas ett annat vaccin
för den andra dosen, enligt Sundhedsstyrelsen. Danmark har avtal med Astra Zeneca om 1,9 miljoner doser av vaccinen mot coronaviruset som nu kasseras.
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har i sin utredning kunnat konstatera att det rör sig om en trolig
koppling mellan Astravaccinet och koagulationsrubbningen. Men nyttan med vaccinet överskrider risken
och EMA rekommenderar en fortsatt användning.
Varken danska Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen (danska Läkemedelsverket) går emot EMA:s
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bedömning men väljer ändå att sluta använda det. Ett
skäl är att det handlar om tillit.
– När man massvaccinerar är det viktigt med en hög
tilltro och tillit till vaccinen, säger Søren Brostrøm som
dock inte utesluter att man kan börja använda Astravaccinet igen.
I dagsläget har två fall av den ovanliga blodproppen inrapporterats till Danmark, varav en dansk kvinna i 60årsåldern har avlidit.
Chefen för på Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen säger att Danmark blir första landet i världen att helt
slopa Astravaccinet.
Enligt Tanja Erichsen går det inte att peka ut kvinnor
under 60 år som en speciell riskgrupp för att få den
sällsynta koagulationsrubbningen trots att det hittills
är mestadels kvinnor som drabbats. Där behövs mer
data.

Hon understryker att det är viktigt att korrekt information om biverkningar rapporteras så att ett vaccin inte
tas bort från marknaden på fel grunder.
– Omvänt finns det en risk att vi inte hittar något och
därmed inte tar upp de frågor vi behöver, eftersom vi
saknar kunskapen för att se den kopplingen, säger hon.
Flera europeiska länder har stoppat Astra Zenecas vaccin tills vidare eller slutat att ge det till yngre personer.
I Sverige är rekommendationen att Astra Zenecas vaccin endast ska användas på personer 65 år eller äldre.
Onsdagens besked från de danska myndigheterna ändrar inte Folkhälsomyndigheten inställning om Astravaccinet, uppger myndigheten i ett uttalande. Men det
kommer ett nytt besked inom kort.
Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se
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Dödande skottet kan ge tio 15 Ökad anrikning svar
års fängelse
på ”atomterrorism”
Den polis som sköt ihjäl 20-årige Daunte Wright greps
i USA på onsdagsmorgonen, lokal tid. Hon misstänks
nu för ”second degree manslaughter”, vilket i Sverige
kan jämföras med grovt vållande till annans död eller
möjligen dråp. Maxstraffet i Minnesota är tio års fängelse och böter på 20 000 dollar, uppger åklagaren enligt CNN.
Polisen, som har 26 år i yrket, lämnade på tisdagen in
sin avsked ansökan, men Minneapolis borgmästare
Mike Elliott uppger att han inte har godkänt den, utan
säger att ärendet fortsatt ska granskas. DN

Iran. Beslutet att börja producera uran anrikat till 60
procent är ett direkt svar på Israels ”atomterrorism”,
säger Irans president Hassan Rohani.
För tre dagar sedan skedde ett sabotage mot den underjordiska kärnenergianläggningen Natanz. Iran har
pekat ut Israel som ansvarigt.
Anklagelsen stöds av israeliska medier, som hänvisar
till underrättelsekällor.
– Det ni gjorde var atomterrorism. Det vi gör är lagligt,
säger Rohani i ett tal, med adress Israel.
Anrikning till 60 procent inleds nästa vecka, enligt
Irans sändebud till Internationella atomenergiorganet
(IAEA).
Enligt kärnenergiavtalet med FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar och Tyskland får Iran anrika till
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3,67 procent. Irans regim ser sig dock inte bunden av
avtalet sedan USA drog sig ur.
Uran ska vara anrikat till minst omkring 90 procent för
att framställa kärnvapen.
TT-AFP

15 Grönt ljus för ölservering när Norge öppnar
Coronapandemin. Norge ska tillåta restauranger och
barer att servera alkohol, som ett led i ett stegvis lyftande av coronarestriktionerna, enligt regeringen.
Restriktionerna lättas på fredag. Men bara i de delar av
Norge som har låg smittspridning. Där det är högre
smittspridning kan kommunerna införa hårdare regler
än de nationella. I Oslo och i Viken, där omkring en
femtedel av befolkningen bor har de lokala myndigheterna valt att hålla i hårdare restriktioner.
TT-AFP
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15 Pilgrimer i Mecka in- 15 Minst 20 barn omleder smittsäkrad vall- kom i skolbrand
Niger. Flera elever och förskolebarn dog på tisdagen, i
färd
Saudiarabien. På fastemånaden ramadans första dag
har många muslimer inlett umrah – den lilla vallfärden. Men i år är det betydligt färre än vanligt i den heliga staden Mecka. Det saudiska kungadömets vallfärdsdepartement har begränsat antalet till 50 000 per
dag i Den heliga moskén och 100 000 på området utanför. Besökarna ska ha fått två vaccindoser eller en
dos de senaste 14 dagarna, alternativt ha genomgått
covid-19. Att bryta mot reglerna kan straffas med 22
500 kronor i böter.

en brand i en skola i Nigers huvudstad Niamey. Kraften i branden beskrivs som enorm.
– 21 klassrum i halmhyddor fattade eld. Omkring 20
barn blev fast i lågorna, säger brandchefen Sidi Mohamed i nationell tv.
Främst förskolebarn uppges ha omkommit.
Det är oklart vad som orsakade branden.

Ossi Carp

Premiärminister Ouhoumoudou Mahamadou har rest
till platsen för att framföra sina kondoleanser till barnens anhöriga.

ossi.carp@dn.se

TT-AFP-Reuters
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15 Borissov: Kommer
15 Danmark öppnar
inte att leda nästa rege- gränserna i maj
Coronapandemin. Danmark öppnar gränserna den 1
ring
Bulgarien. Bulgariens mångårige premiärminister
Boyko Borissov kommer inte att leda nästa regering,
meddelar han. I parlamentsvalet för tio dagar sedan
blev Borissovs högerparti Gerb störst, men tappade
stort sedan förra valet.
– Jag vill inte splittra landet, så jag kommer att föreslå
en annan, tydligt EU- och Natotillvänd premiärminister, säger Boyko Borissov.
Gerb har sedan grundandet 2006 varit landets största
parti i alla parlaments- och EU-val.

maj för resande från EU och Schengenområdet – om
de har vaccinerat sig mot covid-19, meddelar det danska utrikesdepartementet.
Från och med maj behöver inte färdigvaccinerade besökare från länder i EU och Schengen som har låga
smittotal visa upp ett negativt testresultat eller sätta sig
i karantän efter ankomsten. Reserestriktionerna infördes för att bromsa smittspridningen.
TT-Ritzau

TT-Reuters
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15 Våld och kaos får
15 Marianne BjörHaitis regering att avgå klund: Pekings självHaiti. Den kaotiska säkerhet situationen gör att lansäkra ”vargkrigardidets regering avgår. Den ekonomiska och politiska kriplomati” kan slå tillsen har lett till en kraftig ökning av kidnappningar och
mord då gäng har tagit kontrollen över delar av huvud- baka
staden Port-au-Prince. För några dagar sedan fördes
fem präster och två nunnor bort av ett kriminellt gäng.
Tidigare utrikesministern Claude Joseph tar över premiä ministerposten i den tillträdande regeringen.
TT-AFP

Kinas tidigare relativt tysta diplomater har
förvandlats till ylande vargar som kommer
med aggressiva kommentarer så snart deras
land kritiseras.
Vargkrigarna som de kallas är ett tecken på Kinas växande självförtroende. Men det upptrappade tonläget kan också föra med sig risker i
relationen med väst.
Göm dina styrkor, bida din tid. Uttalandet från Deng
Xiaoping, den kinesiska ledaren som under 1980-talet
öppnade upp Kina mot omvärlden och banade väg för
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årtionden av snabb ekonomisk tillväxt, var länge vägledande för Kinas diplomati.

världen följer de sin ledare Xi Jinpings uppmaning om
att vässa knivarna för att ”försvara Kinas värdighet”.

Nu är Kina världens näst största ekonomi och med ett
självförtroende som blir allt starkare. I Kina är bilden
att väst är på väg ner, medan öst är på väg upp.

Det finns många exempel. Exempe vis så har Kinas generalkonsul i Rio de Janeiro, Li Yang, på Twitter kallat
Kanadas premiä minister Justin Trudeau för en ”hund
som går i USA:s ledband”. Uttalandet kom efter att
Kanada sällat sig till EU, USA och Storbritannien och
infört sanktioner mot Kina på grund av brott mot
mänskliga rättigheter när det gäller muslimerna i Xinjiang.

Med den självsäkerheten i ryggen har också språkbruket mot västvärlden glidit allt längre från Deng Xiaopings mantra.
I stället har de så kallade var krigarna klivit fram. Det
är så de kallas, de diplomater och tale personer för
kommunistpartiet som i allt hårdare ordalag slår tillbaka mot kritiker. Ordet är taget från en film där en
kinesisk soldat i Rambo-stil bekämpar alla sina fiender, även utländska leg soldater. Filmen lockade stor
publik och eldade på de nationella känslorna, precis
som var krigarna.

I Frankrike har kinesiska ambassadören Lu Shaye kallat franska forskaren Antoine Bondaz för ”en liten
skurk” och ”en galen hyena” på sitt Twitterkonto. Det
efter att Bondaz sarkastiskt i ett inlägg erbjudit en ”stor
kyss till dig och dina troll” till ambassadören Lu Shaye
som försökte pressa franska parlamentariker att inte
träffa politiker från Taiwan under ett besök på ön.

De kinesiska diplomaterna drar sig inte för att hota och
beskriva sina kritiker i nedsättande ordalag. I sociala
medier, mejl och uttalanden på ambassader runt om i

Också den kinesiska ambassadören i Sverige, Gui Congyo, är ett tydligt exempel på den aggressiva strategin.
Han figurerar regelbundet i svenska medier, skriver
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hotfulla mejl till journalister som skrivit kritiska artiklar om Kina och har flera gånger i hotat att straffa Sverige, som när Huawei uteslöts från utbyggnaden av 5Gnätet. Senaste exemplet är det hotfulla mejlet till journalisten Jojje Olsson efter att han skrivit om förtrycket
av muslimer i Xinjiang. I mejlet uppmanas Olsson att
sluta med sina granskningar av Kina – eller ”möta
konsekvenserna” av sina handlingar.

Men om det hårda språkbruket går hem bland nationalistiska kineser som ser det som ett tecken på självförtroende hånas det ofta i väst. Formuleringarna framstår ofta som plumpa och ibland är budskapet rent
obegripligt.

Ett annat exempel är den hårda tonen mellan toppdiplomaten Yang Jiechi och USA:s utrikesminister Antony Blinken när de möttes i Alaska tidigare i år. Yang
Jiechi höll en lång föreläsning för Blinken som gick ut
på att inget land någonsin igen ska få tala med Kina utifrån en styrkeposition. Efter mötet hyllade Yang Jiechi på hemmaplan. ”Kinas vargkrigardiplomati vid mötet i Alaska imponerar på världen”, var rubriken till en
artikel i statliga Global Times. I artikeln får läsaren
veta hur den arroganta världen i väst inte längre är berättigad att hantera världens näst största ekonomi med
en nedlåtande attityd.

Så misslyckades till exempel den kinesiska ambassaden i Irland helt att kommunicera när den försökte slå
tillbaka mot kritiken mot vargkrigarretoriken genom
att recitera ur en gammalgrekisk fabel av Aisopos om
ett lamm och en varg. ”En del anklagar Kina för så kallad vargkrigardiplomati. I sin kända fabel beskriver Aisopos hur vargen anklagar lammet för att begå brott.
Vargen är en varg, inte ett lamm... förresten Kina är
inget lamm”, skrev ambassaden i en tweet som hånades och till sist plockades bort.
Den aggressiva stilen kan också få negativa konsekvenser för Kina. Exempelvis gick Kina i taket efter att EU
infört sanktioner mot Kina för första gången sedan
1989 på grund av behandlingen av muslimer i Xinjiang. Kina svarade snabbt med sanktioner mot tio europeiska forskare och EU-parlamentariker.
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Som en följd är nu det investeringsavtal som EU och
Kina efter sju års förhandlingar rodde i hamn förra
året i gungning. Avtalet ska ratificeras av EU-parlamentet. Där vägrar nu allt fler parlamentariker att ställa sig bakom avtalet om inte sanktionerna lyfts.

15 Expresident åtalas
för mord på sin företrädare

Marianne Björklund

Burkina Fasos tidigare president Blaise Compaoré åtalas för mordet på sin företrädare
Thomas Sankara, som avrättades i en militärkupp 1987. Sankara var en ikonisk ledare
som inspirerat politiker över hela Afrika.
Compaoré befinner sig i exil i grannlandet Elfenbenskusten men åtalet ses ändå som ett historiskt steg mot rättsskipning.
Det var under den socialistiska revolutionären Thomas
Sankaras styre som Övre Volta bytte namn till Burkina
Faso – ”de rakryggades land”. Sankara blev president
efter en militärkupp 1983. Under fyra års styre skulle
han satsa brett på utbildning och hälsa och han ville
stärka landets förmåga till självhushållning medan han
avfärdade stöd från internationella institutioner som
IMF.
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Men hans tid som president blev kort. 1987 störtades
han och avrättades i en kupp av Blaise Compaoré.
Compaoré, samme kuppledare som fört Sankara till
makten, skulle komma att styra landet i 27 år men
störtades i en folklig revolt 2014. Nu ställs han inför
rätta i en militärdomstol. Men han befinner sig i exil i
grannlandet Elfenbenskusten.
– Det finns två möjligheter för Compaoré: antingen inställer han sig frivilligt eller så måste en internationell
arresteringsorder utfärdas, säger en advokat som företräder Sankaras familj till AFP.

lutionärt röda basker har inspirerat ungdomspolitiker
som Julius Malema i Sydafrika och Bobi Wine i Uganda.
Kritiker har menat att liknande politik som Sankara
drev, inspirerad av en äldre generation panafrikanska
socialistledare som Julius Nyerere och Kenneth Kaunda, med tiden skapade stort ekonomiskt lidande i andra länder i regionen.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Det är inte givet att Compaoré utlämnas men åtalet ses
ändå som ett steg mot rättsskipning och despoter som
fortfarande regerar påminns om att rättvisan kan
komma ikapp dem, även om det dröjer decennier.
Att Sankara, ibland kallad ”Afrikas Che Guevara”, var
blott 37 år gammal när han dog har gjort honom evigt
ung och hans ikonstatus har bara vuxit med åren. De
flesta bilderna på Sankara är svartvita men hans revo-
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15 Ökat polissamarbete
ska bekämpa människohandel
Utsatta människor exploateras i sexhandel,
tiggeri, som illegal arbetskraft med mera och
detta görs av organiserad brottslighet. För att
bekämpa den brottsligheten och människohandel lägger EU-kommissionen fram en ny
strategi som bland annat innebär ökat polissamarbete mellan länderna.
Hur många människor, främst kvinnor och flickor,
som är utsatta för trafficking är okänt. Drygt 14 000
fall rapporterades inom EU under 2017–2018. Antalet
uppskattas vara betydligt högre. Nästan häften av offren antas vara medborgare inom EU.
I bland annat Sverige och Frankrike är köp av sexuella
tjänster förbjudet. Så är det inte i majoriteten av EUländer. För att minska efterfrågan på sexköp uppma-

nar EU-kommissionen medlemsstaterna att kriminalisera köp av tjänster från människor som är utsatta för
trafficking.
En del av EU-kommissionens nya strategi handlar om
att stötta offren för sexhandel genom boenden och individuella program för att ge dem bättre förutsättningar till studier och eget arbete.
När det gäller annan arbetskraft som exploateras pekas
jordbruk och livsmedelsbranschen ut som ett problemområde eftersom det ofta handlar om säsongsarbeten.
Här uppmanar kommissionen medlemsstaterna att
öka sina kontroller. Men man förbereder även lagförslag som ska skärpa företagens ansvar för sin leveranskedja för att stoppa tvångsarbeten. Kommissionen
överväger även att se över nuvarande EU-lagstiftning
mot trafficking.
För att bättre komma åt den organiserade brottsligheten vill EU-kommissionen sluta ett eget avtal med Interpol, det internationella polissamarbetet där 194 länder deltar. Enligt kommissionen skulle det underlätta
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information utbytet mellan Interpol och EU-organ
som Europol. Europol är de 27 EU-ländernas samarbetsorgan för att utbyta information om bland annat
narkotika- och människ handel, terrorism och barnporn graf brott.

15 Hustrun: Navalnyj
blir allt svagare i fängelset

EU-kommissionen förbereder även skärpt lagstiftning
så att medlemsstaterna ska kunna konfiskera mer
pengar av kriminella ligor liksom att samordna hur
krypterad information används inom EU. I Sverige pågår just nu flera rättegångar där försvarsadvokaterna
ifråg sätter att krypterad information från Frankrike
får vara en del av bevisen.

Lika munter som vanligt, men alltmer avmagrad och svag. Aleksej Navalnyjs fru Julia
Navalnaja har besökt sin man i fängelset, och
är mycket orolig.

Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor,
säger i en kommentar att EU måste intensifiera kampen mot organiserad brottslighet.
– Med åtgärdertna vi föreslår i dag går vi från sporadiska polissamarbeten till ständig polissamverkan, säger hon.
Pia Gripenberg

– Aldrig har jag sett huden spänna åt så tätt över skallen. Men jag vet att han aldrig kommer att ge upp. Han
skriver sina glada uppdateringar på Instagram och
kämpar för sin rätt att läsa Koranen. Men efter det här
mötet är jag ännu mer orolig för Aleksej, skriver den
ryska oppositionsledarens fru Julia Navalnaja på Instagram.
Hon besökte sin man under tisdagen och uppger att
han har magrat betydligt och inte orkade stå upp under
hela samtalet. Navalnyj har bland annat beslutat sig för
att läsa Koranen under tiden i fängelset, för att bättre
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förstå islam och sin egen religion. Han är troende kristen och tillhör rysk-ortodoxa kyrkan.
– Jag gick på en dejt. Mitt livs bästa dejt. Med världens
bästa kille. Även om vi talade med varandra genom en
glasruta och telefonlur. Han var precis lika fylld av
livsglädje och munter som vanligt. Men han hade svårt
att tala och ibland var han tvungen att lägga ned telefonluren och lägga sig på bordet för att vila, skriver Julia Navalnaja.
Navalnyj, som är 190 centimeter lång, har magrat betydligt och väger nu 76 kilo, enligt hustrun.
Aleksej Navalnyj inledde en hungerstrejk den sista
mars i protest mot att han inte tillåts träffa sin läkare.
Han har svåra smärtor i ryggen och har förlorat känseln i benen. Tjugo läkare i Ryssland har skrivit på ett
upprop där man kräver att Navalnyj ska få sina mediciner, som han också förvägras.

– Den 6 april genomgick Aleksej Navalnyj en grundlig
läkarundersökning, inklusive diagnostisering för corona och tuberkulos. Läkarna konstaterade att den dömdes hälsotillstånd är tillfredsställande, skriver fängelsemyndigheterna i ett officiellt uttalande.
Anna-Lena Laurén
FAKTA. HUNGERSTREJKAR SEDAN DEN 31 MARS

Den 20 augusti 2020 hamnade den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj i koma och flögs till Tyskland
för vård. Det visade sig att den ryska unde rättelsetjänsten FSB hade förgiftat honom med nervgiftet novitjok. Den 17 januari 2021 återvände han till Ryssland,
där han greps och dömdes till fängelse för att inte ha
anmält sig hos polisen i enlighet med en tidigare dom.
Den 31 mars inledde han en hungerstrejk i protest mot
att han inte får träffa sin läkare.

De ryska fängelsemyndigheterna meddelade den 13
april att Navalnyjs hälsotillstånd är ”tillfredsställande”.
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15 EU:s låneplan: 1,5
biljoner om året
EU laddar för att bli sto lånare. Fram till 2026
ska 150 miljarder euro om året lånas upp till
unionens gemensamma coronastöd.
Planen presenteras i Bryssel på onsdagen av EU:s budgetkommissionär Johannes Hahn.

– Det här pengarna behövs akut, säger Hahn i Bryssel.
EU:s stats- och regeringschefer enades i fjol om grunderna för det stora coronastödet där medlemsländerna
ska kunna få både bidrag och lån för att bygga upp sina
ekonomier igen efter pandemin. Pengarna lånas upp
gemensamt och ska sedan betalas tillbaka på lång sikt.
TT

– Det handlar om att vaccinera den europeiska ekonomin och göra den mer motståndskraftig, förklarar
Hahn på sin presskonferens.
Enligt uppgifter som nyhetsbyrån Reuters har fått ut
på förhand handlar det om att årligen låna motsvarande 1,5 biljoner kronor fram till år 2026. Obligationer
ska utfärdas på 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 och 30 år.
Fortfarande återstår dock ett antal nationella godkännanden innan själva lånandet kan komma i gång. EUkommissionen pressar nu på för att få de eftersläpande
länderna att säga ja.
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15 Martin Nyström: Monarkin har behövt
riktigt starka refränger
Kärleksduetten mellan bondflickan och cowboyen i ”Oklahoma” blev Elizabeth II:s och
Philip Mountbattens signaturmelodi 1947 som
nykära, skriver Martin Nyström.
Att titellåten ur musikalen ”Camelot” spelades vid
sängdags på grammofon hos presidentparet Kennedy
blev offentligt efter John F:s död 1963 när Jacqueline
avslöjade detta i en intervju med tidningen ”Life”.
Låten om King Arthur och hans krets av riddare på det
legendariska slottet Camelot, som på skivan förmedlades av Richard Burtons omisskännliga röst, hade blivit
en förebild för det unga presidentparet som i Vita huset drömde om hjältemod och om att skapa historia.

En refräng att eggas av.
Mindre känt är vilken betydande roll som låten ”People
will say we’re in love” ur musikalen ”Oklahoma!” spelade för den nyligen avlidne prins Philip och drottning
Elisabeth II innan deras kärlekshistoria blev offentlig.
I sin krönika den 9 april fäster DN:s Malin Ullgren
blicken på paret innan de var ett med monarkin. Ett
skört och hemlighetsfullt tillstånd som fick sin tändning i april 1947 i samband med att de, tillsammans
med den övriga kungafamiljen, bevistade West Endpremiären av ”Oklahoma!”.
Musikalen, som med sin epo görande sammanflätning
av musik, teater och dans hade gjort succé på Broadway fyra år tidigare, utspelar sig bland enkla farmare
och cowboys och får sin dramatik när romantiken
överskrider och utmanar deras konfliktfyllda särintressen och sociala identiteter.
Att bondflickan Laurey och cowboyen Curly skall bli
förälskade finns inte på kartan. Inte ens för dem själva.

k

305

Och det är detta de uttrycker i duetten ”People may say
we’re in love”. I en text som i vers efter vers fylls av en
allt häftigare åtrå samtidigt som de i detalj förnekar allt
det de egentligen bejakar. För vad skulle folk säga?
Lyssna gärna på den inspelning som gjordes 1957 med
Sammy Davis Jr. och Carmen McRae.
Under våren och sommaren 1947 då Elizabeth och
Philip dejtade och sågs ute på någon av Londons dansrestauranger, utan att få lov att visa sin kärlek öppet,
lär de varje gång i förväg ha sett till att orkestern skulle
spela just ”People may say we’re in love”. För dem att
dansa till.

15 1966
levde världssopranen Maria Callas under särskilt stark
press. Enligt nya biografin ”Cast a diva. The hidden life
of Maria Callas” föll hon då offer för våldtäkt jämte bedrägerier och svek från närstående, däribland föräldrarna. Uppgifterna är bland annat hämtade ur sångerskans privata brev, skriver Guardian.

Malin Ullgren avlutar sin krönika med att säga att:
”Monarkin är ett skört tillstånd”. Ja, den har nog behövt riktigt starka refränger, inte bara eggande.
Martin Nyström
martin.nystrom@dn.se
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15 Norge avvaktar besked med Astra Zeneca

Expertgruppen kommer också undersöka de misstänkta biverkningarna som rapporterats från Janssens-vaccin.

Norge skjuter upp beslutet att stoppa användningen av Astra Zeneca.

– Om vi säger nej till Astra Zeneca kommer det att påverka vår bedömning av Janssen-vaccin, som är baserat på samma teknik. Då riskerar vi att inte vaccinera
alla över 18 år under sommaren och då kan vi behöva
leva längre med strikta åtgärder och risken för nya utbrott, säger Høie.

Den norske hälsoministern Bent Høie meddelar att
Norge skjuter upp beslutet om att stoppa användningen av Astra Zenecas vaccin. Det är den norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten som vill stoppa beslutet.
– Konsekvenserna av att ta bort Astra Zenecas vaccin
är stora, säger Höie.
– Regeringen anser att det inte finns tillräckligt underlag för att fatta ett slutgiltigt beslut.
Regeringen inrättar nu därför en expertgrupp för att
göra en riskbedömning av användningen av vaccinet.
De kommer att lämna in sin rapport den 10 maj.

De misstänkta biverkningar som fick Norge och flera
andra länder att pausa Astra Zenecas vaccin rör en
ovanlig form av koagulationsrubbningar som lett till
mindre blodproppar i flera blodkärl, ofta i hjärnan, tillsammans med en brist på blodplättar vilket kan leda
till blödningar.
130 000 personer har fått Astra-vaccinet i Norge, de
flesta av dem vårdpersonal. I Norge har fem patienter
under 50 år lagts in på Rikshospitalet i Oslo med svår
blodpropp efter att ha tagit Astra Zeneca-vaccinet,
skriver VG. Tre av dem har avlidit.
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Under onsdagen lämnade den danska regeringen beskedet att man helt slutar att använda Astra-vaccinet.
I Sverige kommer vaccinet fortsatt att användas.
När kan vi vänta besked om hur vi fortsatt kommer att
använda vaccinet från Astra Zeneca?
– Jag har ingen tidpunkt för ett sånt besked. Vi forsätter användningen för dem som är 65 eller äldre. Beroende på hur kunskapsläget utvecklar sig och hur rekommendationerna från läkemedelsmyndigheterna ser
ut framöver kan vi anpassa rekommendationerna
framöver. Men det vet vi inte i nuläget, säger Britta
Björkholm avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Sebastian Orre
sebastian.orre@dn.se
Alexandra Carlsson Tenitskaja
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se

16 Niklas

Orrenius: Danskarna kan
vara självgoda men de
har nåt att lära oss
”I Danmark hamnar inte dissidenter i fängelse
– de hamnar i tv”, sa en dansk journalistkollega. En rödvit självgodhet – men också något att
inspireras av när impulsen att rensa bort
misshagliga personer och fenomen slår till.
Under en kort period av mitt liv var jag handelsresande
i att såga Sverige i danska medier.
Jag förstod det inte själv först. I mitt huvud åkte jag
över Sundet för att göra reklam för min bok om Lars
Vilks, som just kommit ut på danska. Men efter att ha
suttit i några tv-soffor och radiostudior blev det tydligt:
Danska medier ville ha en person som kunde smeka
den rödvita självbilden medhårs och bekräfta fördomar
om Sverige.
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Danskarna älskade att höra en svensk säga saker som
”här i Danmark så finns det ju en stödkommitté för
Lars Vilks, men i Sverige tycker många att han borde
hålla käften”.

sin avslöja att han målat dem. Ett kryperi inför terrorism. Därför kunde jag stå ut med att hjälpa danskarna
att snickra vidare på sin föreställning om Sverige som
en tystnadens tundra, ett konsensu kungarike.

Och trots att jag egentligen är killen som drar på sig en
gul tröja när det svenska fotbollslandslaget spelar –
särskilt om det är match mot fläsksvålsätarna – så accepterade jag upplägget.

”I Danmark hamnar inte dissidenter i fängelse – de
hamnar i tv”, skröt en dansk journalis kollega. Min
Faxe Kondi fick plötsligt en kväljande bismak av rödvit
självgodhet – men jag fick medge att det var en bra devis. Och när jag i dag följer svensk debatt så tänker jag
ofta på de orden.

Jag hade en bok att kränga. Dessutom var jag besviken
på den svenska offentligheten.
Under mitt år i hälarna på den dödshotade Vilks hade
jag märkt hur svenska gallerister, kultu chefer och debattarrangörer drog sig undan. Vilks var radioaktiv.
Hans politiska pokerface skrämde. Var stod han, tänk
om han tyckte fel? Dessutom hade han ju nästan blivit
mördad tre gånger. Bäst att avboka honom, och ta nån
annan. Nån utan livvakter och jobbig stämning.
Det var pinsamt att höra galleristers bisarra förslag om
att ställa ut Vilksmålningar anonymt, utan att någon-

I Sverige är impulsen att rensa bort misshagliga personer och uttryck fortfarande stark.
En rappare som är fälld för brott? Spela inte hans låtar! En komiker som varit misstänkt för våldtäkt? Göm
undan honom! En konstnär vars bilder av menstruerande kvinnor visas i t-banan? Ersätt hennes konst
med 1700-talsmålningar!
Renhetsivern finns i flera politiska läger. Den radikala
vänste debattören – ska hon verkligen få synas i tv,
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hon har hyllat Kuba och Venezuela! Äh, det är väl ingen fara, ”hasta la victoria siempre” – men har du hört
vad hon säger om transpersoner? Få tyst på henne!
Terrorforskaren som varnar för islamism – varför ges
han utrymme, han hatar muslimer, det säger alla jag
känner! Och imamen som inte vill ta kvinnor i hand –
avboka honom från vår fina panel, för Guds skull!
Problemet är inte att omstridda människor inte får
komma till tals – det får de oftast, på ett eller annat
sätt. Men diskussionerna om huruvida den omstridda
alls bör få vara med stjäl så mycket syre. Samtalen som
skulle kunna leda till djupare förståelse hamnar i
skymundan. Varför gillar så många rapparen med
brottsregister, vad är det han fångar med sin konst?
Kan det vara att han håller fram både det fula och det
vackra, samtidigt?

jag såg som större i Danmark än i Sverige. Som när
hets mot minoriteter sveps in i yttrandefrihetsargument. Flera danska debattörer som stödde Lars Vilks
misstänkliggjorde vanliga muslimer, framställde dem
som skumma och samhällsskadliga figurer.
När jag pratade om sånt slocknade entusiasmen i
danskarnas ögon. De ville hellre höra mer om det tysta
Sverige, landet där rädslan för att trampa fel trumfar
nyfikenheten när det gäller ”problematiska” personer
och fenomen.
Om jag nånsin hamnar i en dansk tv-soffa igen vore det
skönt att ha lite mindre att säga om den saken.
Niklas Orrenius
niklas.orrenius@dn.se

Alla länder har sina blinda fläckar.
Efter att jag snällt spelat min roll som Sverigegisslare i
de danska tv-sofforna, ville jag tala om problem som
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16 Därför vapenskramlar Kreml vid Ukrainas
gräns
I över två veckor har Ryssland vapenskramlat
vid ukrainska gränsen. Målet verkar vara att
skrämmas. Även om de flesta experter inte tror
på krig så kan situationen snabbt urarta. Hot
om våld kan ibland bli självuppfyllande.
Tiotusentals soldater vid gränsen, tunga vapentransporter, demonstrativt hotfulla uttalanden. Situationen
vid Ukrainas östra gräns har varit instabil i två veckor.
Det som gör experter och analytiker misstänksamma
är att Ryssland inte brukar bete sig så här före en invasion. När ryska armén invaderade Krim 2014 skedde
det snabbt och utan förvarning. Men nu har Moskva i
över två veckor gett Ukraina tid att stärka försvarspositionerna.

– Det enda som tyder på att det inte blir något krig är
att allt verkar så demonstrativt. De verkar snarare
transportera allt detta stål till gränsen för att väcka
uppmärksamhet, skriver den ryska oppositionspolitikern Leonid Gozman i Novaja Gazeta. Han leder det
Putinkritiska partiet ”Högerunionen”.
I slutet av förra veckan meddelade Ukraina att kring
20 000 ryska soldater hade samlats vid landets östra
gräns. Några dagar senare sade den ukrainska överbefälhavaren Ruslan Chomtjak till CNN att antalet ryska
soldater hade stigit till 50 000. Det är möjligt att
Ukraina överdriver siffran – några oberoende uppskattningar har än så länge inte publicerats.
Ukraina är i en mycket prekär situation, eftersom man
inte kontrollerar en stor del av sin egen gräns. Området kring Donetsk och Luhansk hålls av ryskstödda separatister. Det innebär att Ryssland enkelt skulle kunna skicka in stora trupper över gränsen om man vill.
Att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tar med
sig CNN:s korrespondent till fronten och låter sig fil311

mas springande i skyttegravar är ett tydligt budskap till
USA. Zelenskyj säger rent ut till CNN att USA:s president Joe Biden måste gör mer för Ukraina.

– Om regionen hotas av ett Srebrenica blir vi tvungna
att ingripa. Allt beror på den andra sidan, sade Dmitrij
Kozak, vice stabschef för Putin, den 8 april.

– Vi kan bli anfallna vilken dag som helst. Det vet vi
sedan 2014, säger Zelenskyj.

Han sade också att ett krig skulle betyda slutet för
Ukraina som stat.

– Om USA vill se Ukraina i Nato måste man göra något
åt saken. Ord räcker inte, tillägger presidenten.

– Krigshandlingar skulle innebära börja till slutet för
Ukraina. Det skulle inte ens betyda att skjuta sig i foten, utan att skjuta sig för pannan, sade Kozak.

I ett telefonsamtal med Vladimir Putin på tisdagen
uppmanade Joe Biden Putin att minska spänningarna
vid ukrainska gränsen. Samtidigt avbildas Zelenskyj i
rysk tv som en krigshetsare. I propagandakungen
Dmitrij Kiseljovs veckomagasin Vesti nedeli säger Kiseljov att Zelenskyj besöker fronten för att ”uppmuntra
slaktarna”.
Det ryska propagandamaskineriet är med andra ord i
full gång. Medan de statliga tv-nyheterna rapporterar
om ett blodtörstigt Ukraina som rustar för krig gör
höga tjänstemän hotfulla uttalanden.

Redan följande dag sekunderades han av Maria Zacharova, det ryska utrikesdepartementets talesperson.
– Om Ukraina blev Natomedlem skulle det inte leda till
fred. Tvärtom skulle det leda till en allvarlig eskalering
i de sydöstra delarna. Det kan betyda oåterkalleliga
följder för den ukrainska staten, sade hon.
Det är ett tag sedan Ryssland har använt ett så hotfullt
språkbruk mot Ukraina. Sedan Volodymyr Zelenskyj
blev president i Ukraina 2019 har relationerna mellan
Moskva och Kiev visserligen inte på något sätt normaliserats. Däremot har vissa positiva steg skett, framför

 

312

allt fångutväxlingen i september 2019 då 70 fångar, 35
från varje sida, utväxlades.

många exempel. Innan Stalin anföll Finland 1939 flyttade man ett stort antal trupper till finska gränsen och
anklagade samtidigt Finland för att bete sig aggressivt.
Därefter anföll Stalin – under förevändningen att det
handlade om självförsvar. När Ryssland anföll Georgien 2008 hade man först provocerat fram oroligheter,
bland annat genom att dela ut ryska pass till georgiska
medborgare i Sydossetien. Då Georgiens president Michail Saakasjvili sände trupper till Tschinvali gick ryska
trupper in omedelbart.

Zelenskyj har hela tiden sagt att hans mål är fred i östra Ukraina. År 2019 meddelade han överraskande att
han går med på att ge det krigshärjade Donbassområdet specialstatus, i enlighet med den så kallade Steinmeier-modellen.
Därefter har förhandlingarna gått i stå, vilket enligt
den ukrainska analytikern Volodymyr Fesenko beror
på att Zelenskyj inte har svalt de ryska villkoren. Kreml
hade förväntat sig något annat.

Att Zelenskyj på samma sätt som Saakasjvili låter sig
lockas i en fälla ser inte särskilt sannolikt ut just nu.
Men Fesenko påpekar att när en situation eskalerar
militärt kan det ibland leda till att bägge parter förlorar
kontrollen.

– Moskva är missnöjt med att de inte kunde tvinga Volodymyr Zelenskyj att gå med på ryska villkor. De
trodde att han var svag och oerfaren, att han skulle bli
lätt att styra. Tvärtom visade han sig vara väldigt envis,
konstaterar Volodymyr Fesenko per telefon från Kiev.
Han är politisk analytiker och leder tankesmedjan Penta i Kiev, och konstaterar att skrämse taktik är ett beprövat instrument för Kreml. Historien erbjuder

– Se på första världskriget. Innan det bröt ut hade vi en
massa länder som skrämde varandra, men som egentligen inte ville ha krig. Nu när Ryssland har skickat
trupper till gränsen måste förstås Ukraina också stärka
sina positioner. Det leder till en automatik, som är en
risk i sig.
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Fesenko pekar på fler faktorer som kan ha påverkat
Ryssland:

den för effektiv politik” och tidigare var en av Kremls
politiska strateger.

– Joe Biden har nyligen blivit USA:s president, och det
här kan vara ett sätt att testa honom. Dessutom har Zelenskyj nyligen stängt av tre proryska tv-kanaler i
Ukraina, varav en ägs av Putins personliga vän Viktor
Medvedtjuk. Det här uppskattades helt klart inte i
Kreml, som förlorade ett av sina viktigaste instrument
för att påverka den ukrainska opinionen.

– Så länge situationen inte urartar i ett krig kan Kreml
behålla kontrollen. Som den ser ut just nu kan Moskva
styra. Men det går inte längre när kriget är ett faktum
och andra länder blir involverade, konstaterar Pavlovskij.

Hur stor är alltså risken för att Ukraina nu dras in i ett
krig? Fesenko anser att risken är konkret, men bedömer den trots allt som mindre sannolik – han konstaterar att ukrainska armén är betydligt starkare i dag än
2014–2015. Inte heller ryska bedömare tror på krig i
det här skedet.
– Moskva klarar inte att ockupera Ukraina i sin helhet.
Det skulle leda till ett ursinnigt partisanmotstånd. Europa och USA skulle dras med, kanske även Turkiet,
säger Gleb Pavlovskij, som leder tankesmedjan ”Fon-

Den oberoende ryska militäranalytikern Pavel Felgenhauer säger att årstiden är ytterst ogynnsam för en invasion.
– Just nu svämmar alla floder och bäckar över sina
bräddar i östra Ukraina, vägarna är gyttjiga och leriga.
Då vill man inte sända in stora mängder stridsvagnar.
Jag utesluter inte en invasion, men den kommer tidigaste att ske i mitten av maj. Vägarna måste torka upp
och trupperna behövs för segerdagsparaderna den 9
maj, säger Felgenhauer.
Den gemensamma slutsatsen som alla experter DN talar med drar – oavsett om de befinner sig i Kiev eller
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Moskva – är att ett krig i praktiken kan bryta ut när
som helst. Det enda som krävs är att ett visst antal faktorer sammanfaller. Det är med andra ord lätt att förstå varför Ukrainas president Zelenskyj upprepade
gånger har bönfallit USA och Nato-länderna att låta
Ukraina bli Natomedlem. Utsikterna är närmast obefintliga, eftersom ett Natomedlemskap aldrig har godkänts i ett akut krisläge.

Luhansk, Donetsk och Charkiv. Separatisterna stöds av
Ryssland både militärt och ekonomiskt.
Ryssland har flera gånger sänt in trupper som bistått
separatisterna, bland annat i Ilovajsk 2014 och Debaltseve 2015.

– I det här läget är det otroligt viktigt att få igång fredsförhandlingarna så snabbt som möjligt. Om det blir
krig kan varken Putin eller Zelenskyj styra vad som
händer. Det är det värsta möjliga scenariot för alla. Jag
är inte säker på att de förstår det i Kreml. De ryska beslutsfattarna verkar ha förlorat sin förmåga att tänka
strategiskt, säger Gleb Pavlovskij.

Den första fredsplanen, Minskavtalet, skrevs under 5
september 2014. Andra Minskavtalet skrevs under den
12 februari 2015. Avtalen stipulerar i huvudsak
eldupphör och att bägge sidor ska dra tillbaka sina
tunga vapen. Avtalen har hittills inte fungerat.
Sedan 2015 har inga avgörande militära slag utkämpats, däremot återkommande mindre strider. Cirka 13
200 personer har dött som en följd av kriget, av dem 3
375 civila.

Anna-Lena Laurén
FAKTA. SJU ÅR AV KRIG

Kriget i östra Ukraina inleddes i april 2014 då beväpnade män tog över kontrollen över polismyndigheter i
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”Hyresbegränsningen på bostadsmarknaden i Berlin är
inte förenlig med grundlagen”, skriver författningsdomstolen i Karlsruhe i ett pressmeddelande.

16 Berlinbor fick hyran
sänkt – kan tvingas betala tillbaka

– Vi är privilegierade och har kunnat lägga undan mellanskillnaden, eftersom vi visste att risken var stor att
hyrestaket skulle försvinna. Men många låginkomsttagare som inte kunnat göra det kan få svårt att betala
tillbaka, säger hyresgästen Bowe, som bor i en lägenhet
i östra Berlin tillsammans med två vänner.

Berlin. Hundratusentals hyresgäster i Berlin
som för omkring ett halvår sedan fick sin hyra
sänkt kan bli återbetalningsskyldiga. Hyrestaket som då trädde i kraft strider mot grundlagen, slår författningsdomstolen fast.
– Regeringen gick för långt. Nu slår det tillbaka, säger hyre gästen Bowe till DN.
Beskedet innebär att de omkring 350 000 hushåll som
för knappt ett halvår sedan fick sin hyra sänkt nu riskerar att tvingas betala tillbaka pengarna de sparat. Det
handlar inte sällan om tiotusentals kronor – en hyresgäst DN pratat med fick hyran sänkt med drygt 9 000
kronor i månaden i slutet av förra året.

Bowe räknar med att hans hushåll behöver betala sin
hyresvärd drygt 45 000 kronor. Han säger att något
måste göras för att bromsa de skenande hyrorna i staden, men att delstatsregeringen tog i för mycket.
– Man hade inte tänkt igenom det här ordentligt. I
slutänden är det hyresgästerna som drabbats, säger
han.
Flera fastighetsbolag i Berlin har meddelat att de inte
kommer att begära att deras hyresgäster betalar tillbaka för den period då de haft en lägre hyra. Delstatsre-
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geringen i Berlin sa under torsdagen att man kommer
att upprätta en fond för hyresgäster som inte har råd
att betala hyra retroaktivt.

Enligt torsdagens dom från författningsdomstolen, kan
en sådan reglering inte införas av en delstatsregering –
beslutet måste fattas på förbundsnivå.

År 2019 hade Berlinborna sett priserna på nytecknade
hyreskontrakt fördubblas på mindre än tio år. I ett försök att bromsa utvecklingen beslutade delstatsregeringen – socia demokratiska SPD, vänsterpartiet Die
Linke och milj partiet Bündnis 90/Die Grünen – om
ett fem år långt stopp för hyreshöjningar. De som betalade en hyra som var mer än 20 procent högre än maxgränsen för en motsvarande bostad skulle få den sänkt.

Domstolens besked har firats som en seger av det
marknad liberala partiet FDP och det kristdemokratiska CDU. Men de som står bakom hyrestaket ser det i
stället som en chans att lyfta frågan till en högre nivå.

Efter beslutet, under det första halvåret 2020, halverades antalet hyresrätter på marknaden i Berlin. Det visar en undersökning som fastighet mäklaren Guthmann E tate publicerat.
Fasti hetsägare varnade för att regleringen satte stopp
för nödvändiga renoveringar.

”En sorglig dag för 1,5 miljoner hushåll i Berlin. Nu
måste hyrestaket röstas igenom i förbund dagen”,
skrev Caren Lay, parlamentsledamot för partiet Die
Linke, på Twitter, när beskedet kom.
Den internationella föreningen för hyresgäster, IUT,
driver samma linje. Barbara Steenbergen, som är chef
för föreningens EU-kontor, säger att ett nationellt hyrestak kan bli en viktig fråga när Tyskland går till val i
september.
– Pandemin har gjort det ännu tydligare att alla människor behöver ha en trygg bostad. Dessutom är hemmet numera en arbetsplats för många. Bostadsfrågan
är existentiell, säger Barbara Steenbergen.
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Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
FAKTA. SÅ HAR HYRORNA ÖKAT I BERLIN SEDAN 2012

Medianpris per kvadratmeter för nytecknade hyreskontrakt i Berlin. Priset gäller för december, respektive
år.
2012 7,5 euro
2013 8,25 euro
2014 8,65 euro
2015 8,95 euro
2016 10,0 euro

16 Exiliranier åtalas för
terrorbrott
Danmark. Tre exiliranier har åtalats i Danmark för att
ha finansierat terrorism i Iran, i samarbete med saudisk underrättelsetjänst. Männen beskrivs som högt
uppsatta medlemmar i separatiströrelsen Asmla.
”Det är ett mycket allvarligt fall, där människor i Danmark har genomfört olaglig underrättelseverksamhet
och finansierat och främjat terrorism från Danmark i
andra länder”, skriver åklagare Lise-Lotte Nilas.
TT-Ritzau

2017 10,6 euro
2018 11,5 euro
2019 11,5 euro
2020 11,75 euro
Källa: Guthmann estate

318

16 Villkorlig dom för
rysk regimkritiker

16 1 000

Ryssland. Den ryska regimkritikern Ljubov Sobol döms
till ett års straffarbete, villkorlig dom, för att ha försökt
ta sig in hos en FSB-agent. Agenten har anklagats för
att ha deltagit i förgiftningen av oppositionsledaren
Aleksej Navalnyj. Sobol sökte i december upp mannen
i hans hem, varpå ryska myndigheter öppnade en förundersökning om olaga intrång.

ekträd har valts ut till den nya spiran när Notre-Dame
ska byggas upp i Paris. Den 850 år gamla katedralen
skadades i en brand kvällen den 15 april 2019 och spiran kollapsade. Ekträden ligger nu och torkar. TT

Tio procent av hennes inkomst det kommande året ska
betalas till staten, som en del av straffet.
TT-AFP
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16 Franska medborgare
uppmanas att lämna
Pakistan
Paris. På grund av risken för attacker mot
franska intressen uppmanar regeringen alla
franska medborgare och företag i Pakistan att
lämna landet tillfälligt.
Radikala islamister har den senaste veckan paralyserat flera städer i protest mot president
Emmanuel Macrons försvar av rätten att häda.
Uppmaningen från den franska ambassaden i Pakistan
ges i ett meddelande som skickats ut till fransmän som
registrerats som bosatta i landet, rapporterar AFP.
”På grund av allvarliga hot mot franska intressen i Pakistan, rekommenderas alla franska medborgare och
bolag att tillfälligt lämna landet”, står det i mejlet.

I tisdags skakades huvudstaden Islamabad och storstäderna Lahore och Karachi av protester arrangerade
av det islamistiska partiet TLP (Tehreek-e-Labbaik Pakistan). Två poliser dödades och kaotiska scener utspelade sig på gatorna, med vattenkanoner, tårgas och
skott med gummikulor.
TLP:s ledare Saad Rizvi greps i måndags av polis, efter
att ha uppmanat till protester och krävt att Frankrikes
ambassadör i Pakistan ska utvisas. Rizvi misstänks nu
för anstiftan till mord och partiet kommer att förbjudas, meddelar landets regering.
Bakgrunden till protesterna är ett tal som Frankrikes
president Emmanuel Macron höll i oktober förra året,
efter mordet på historieläraren Samuel Paty.
– Vi tänker inte sluta göra karikatyrteckningar, även
om andra väljer att backa! sa Macron känslosamt under en minnesstund i Paris.
Läraren mördades av en islamist som tros ha velat
straffa honom för att han visat några av satirtidningen
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Charlie Hebdos Muhammedkarikatyrer på en lektion
om yttrandefrihet. Macron svor att försvara yttrandefriheten och den franska rätten att häda. I en del muslimska länder tolkades det som att Macron uppmanade
till att göra förlöjligande avbildningar av profeten.
Turkiets president Erdogan anklagade Frankrike för
att diskriminera muslimer och manade till bojkott av
franska produkter. I länder som Pakistan har radikala
islamistpartier använt frågan för att mobilisera.
Emmanuel Macron gav i slutet av oktober en intervju
till tv-kanalen Al Jazira, i vilken han sa att han ”förstår
och respekterar” de känslor som Muhammedkarikatyrerna kan väcka hos muslimer.

16 Smittspridningen
avtar i 18 EU-länder
EU. Smittspridningen avtar i 18 av 27 EU-länder, enligt statistik från EU:s smittskyddsenhet över antalet
nya covidfall per 100 000 invånare under de senaste 14
dagarna.
Det är första gången sedan i februari som fler länder
visar en minskning än en ökning.
TT

– Men jag kommer alltid att försvara mitt lands rättigheter att få tala, skriva, tänka och teckna, lade presidenten till.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se
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16 Vaccinerade välkomnas till Grekland
Grekland. Turister med ett intyg om vaccination ska
tillåtas att resa in i Grekland, enligt beskedet från landets regering på torsdagen. Tidigare har detta endast
gällt för besökare från Israel.
TT-AFP

16 Stormakt politik
bakom turkisk maktkamp
Den turkiska regimen vill låta USA föra in örlogsfartyg i Svarta havet för att backa upp
Ukraina mot Ryssland. Turkiska amiraler som
i ett öppet brev protesterat mot detta har gripits misstänkta för att planera en statskupp.
Det högerextrema partiet MHP:s ledare Devlet Bahceli
– regimens starke man bakom kulisserna – blev rasande över de 103 amiralernas manifest. Han krävde att de
skulle degraderas, mista sina pensioner och få sina
epåletter avslitna offentligen. President Recep Tayyip
Erdogan, Bahcelis parter i den högsta statsledningen,
har varit mindre hätsk mot amiralerna.
– Bahceli styr statsbyråkratin. Han vill inte ha någon
mångfald av åsikter inom regimen och inga ideologiska
läger. Erdogan, fast han är i förbund med högernatio-
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nalisterna, vill hålla sig väl med bägge lägren så gott
det går, hans roll är ju att vinna valen, säger Halil Karaveli vid Silk Road-institutet.
Det var i början av april som amiralerna undertecknade ett upprop där de avfärdade Erdogans prestig projekt Istanbu kanalen och varnade regimen för att revidera Montreau konventionen. I den gav stormakterna
1936 Turkiet kontrollen över de strategiska sund –
Dardanellerna och Bosporen – som förbinder Svarta
havet och Medelhavet. Villkoren var att civil sjöfart
skulle få passera utan avgift, och att främmande makter inte fick skicka hur stora krigsfartyg som helst in i
Svarta havet, och inte hur länge som helst. USA har på
senare år visat missnöje med denna ordning.
Montreuxbestämmelserna hindrar USA att skicka in
stora flottstyrkor i Svarta havet för att markera sitt
stöd för Ukraina under konflikten med Ryssland.
Också Turkiet vill slita sig loss ur ”Montreuxbestämmelsernas tvångströja”, med en regimvänlig kolumnists ord. Denna ambition är ett av motiven bakom president Recep Tayyip Erdogans käraste projekt, den

45 kilometer långa Istanbu kanalen, som skall förbinda
Svarta havet med Marmar sjön. När kanalen blir färdig ligger det i Turkiets intresse att stänga Bosporen
för tung trafik, ta betalt för kanalpassagen och släppa
in vilka allierade krigsfartyg man vill i Svarta havet. Att
Ryssland inte vill höra talas om detta är givet. Men varför har frågan utlöst en så bitter inrikespolitisk strid i
Turkiet?
– Amiralerna som varnat för att säga upp konventionen hör till försvarets och statens så kallade vänsterfalang, som är sekulär, anti-amerikansk och positiv till
Ryssland. Högerfalangen, den starkare, fruktar Ryssland och ser islam som en tillgång, säger Halil Karaveli.
På senare år har sprickan mellan lägren flera gånger
kommit i dagen. En stor oenighet har gällt Syrien. Bägge falangerna har varit eniga i sin vilja att krossa eller
begränsa Rojava, den kurdiska de facto-staten utmed
den turkisk-syriska gränsen. Men vänste nationalisterna, som ibland kallas ”eur asiaterna”, har vänt sig
mot Turkiets stöd åt jihadiströrelser och förordat en
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uppgörelse med den syriske presidenten Bashar al-Assad, Erdogans hatfigur. När det gäller de strategiska
sunden är motsättningen lika klar: Eur asiaterna vill
inte att USA:s medelhavsflotta skall kunna röra sig
som barn i huset i turkiska vatten och därmed riskera
att föra Turkiet på kollisionskurs med Ryssland.
Erdogan och Bahceli har flera skäl att signalera vänskap i riktning USA. Ekonomin haltar och Joe Bidens
stab signalerade från första stund att nya krav skulle
ställas på Turkiet. I New York kommer det stora korruptionsmålet mot statliga Halkbank – det som
Trumps justitieminister försökte stoppa – att återupptas med förnyad energi. Alla förstår att den turkiska
banken, när den hjälpte Iran att kringå FN:s sanktioner, agerade efter kla tecken från högsta ort.

sitt köp av ryska luftvärnssystem, har enligt USA gjort
sig skyldigt till sådant samarbete.
De turkiska försvarsindustrierna har på senare år haft
stora exportframgångar, i synnerhet med det fjärrstyrda flygplanet Bayraktar, som visat sig effektivt i Libyen
och Armenien. Planet har dock viktiga amerikanska
delar och kan inte exporteras utan USA:s samtycke.
Men allra viktigast, för de turkiska högernationalisternas del, är att USA inte återupptar sitt stöd åt de syriska kurderna.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Lika angelägna är man i Ankara att avstyra de amerikanska sanktioner mot de turkiska försvar industrierna som utlystes i december. 2018 stiftade kongressen
en lag, den så kallade CAATSA, om sanktioner mot ”de
som samarbetar med USA:s fiender”. Turkiet, genom
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men att bli mer ödmjuk och självkritisk. I stället uppträder den hyperkapitalistiska förtryckarstaten med en
bufflig attityd som påminner mer om en lättkränkt
gangster än om Konfucius. Minsta kritik, minsta påminnelse om att exempelvis folkmord är fel, leder till
hot och bojkotter.

16 Fredrik Strage: I
Kina ska man lyssna
på snälla pojkband
som uppmuntrar till
flit och konformism
Den kinesiska regimen rycker gärna ut när utländska artister kritiserar Kina. Det kan bli inreseförbud och inställda konserter. Snälla lokala pojkband har det lättare – och det extrema
hårdroc banden verkar inte väcka partiets
vrede.
Berlin 1936 – Beijing 2022” står det på klistermärken
över halva Stockholm. Frågan är om de olympiska spelen någonsin arrangerats av en lika mäktig diktatur
som Kina.
Många inbillade sig att pandemin, som verkar ha sina
rötter i mittens rike, skulle tvinga den kinesiska regi-

Förr reagerade inte regimen förrän västerländska artister gjorde tydliga politiska uttalanden, som när Björk
vrålade ”Tibet! Tibet!” efter att ha framfört låten
”Declare independence” i Shanghai. Eller när Elton
John tillägnade konstnären och aktivisten Ai Weiwei
en hel konsert i Peking. Men diktaturen har blivit alltmer stingslig.
Den amerikanska gruppen Maroon 5 fick inreseförbud
till Kina efter att keboardisten twittrat ett grattis till
Dalai Lama på hans födelsedag. Justin Bieber stämplades som ett hot mot Kinas ambition att ”hålla rent”
på landets scener. BTS, det sydkoreanska pojkbandet,
fick också problem efter att en medlem uttalat sitt stöd
för Korea Society, en välgörenhetsorganisation som
främjar koreansk-amerikanska förbindelser.
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Diktaturen ser hellre att kinesiska ungdomar lyssnar
på lokala pojkband som succétrion TFBoys, vars musik
handlar om att studera flitigt och lyda auktoriteter.
Gruppen gjorde en cover av ungdomsföreningen Pionjärernas signaturmelodi ”Vi är kommunismens framtid” som handlar om att fortsätta kämpa för revolutionen.
Spridda röster hörs om att idrottare borde bojkotta OS
i Peking. Men det är svårt att kräva att någon som tränat hela livet för att ta en medalj ska strunta i det. Särskilt om man själv köper prylar som tillverkas i Kina.
Själv har jag i alla fall den goda smaken att få dåligt
samvete av min kinesiska nätshopping.
Jag mår inte heller något vidare av min tilltagande
konsumtion av kinesisk extrem-metal. Men den musiken borde åtminstone väcka diktaturens vrede. Trots
att kineser sedan i februari inte kan använda sajten
Bandcamp, som knyter ihop miljontals musiker med
sin publik, har brutala metalband som Ber risar, Frozen Moon och Black Kirin väckt intresse utomlands.

Tyngst av banden som jag hört är Dark Prison Massacre vars ”Sexual slavery of meat master” har ett förintande groove. Ett annat ökänt namn är Rectal Wench
som nyligen hävdade att de gjort världens längsta goregrindskiva: den 73 minuter långa ”Judgement of
whore labia from the sewer throne”. I en intervju med
sajten Metal Sucks nämner Rectal Wench att deras
egen producent sagt att bandets smutsiga sound är ”en
förolämpning mot professionella producenter” och att
musiken fick hans katt att spy.
Texterna handlar uteslutande om styckmord och perversioner. Det är svårt att tänka sig ett band som bidrar mindre till att hålla rent på Kinas scener. Att
Rectal Wench inte skickats till omskolningsläger
kanske beror på att de, trots sin depraverade musik,
påstår sig vara lika uppbyggliga som det kommunistiska pojkbandet TFBoys.
”Vi vill uppmuntra ungdomar till att vara
inspirerande”, säger Rectal Wench till Metal Sucks.
”Till att modigt gå genom livet. Och till att skapa en
bättre framtid genom flit och visdom.” Att få ihop det
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uttalandet med låtar som ”Drunken anal fisting” är lika
svårt som att få ihop Kinas kapitalism med Karl Marx.
Om självbedrägeri vore en olympisk gren vet jag vilket
land som skulle vinna.
Fredrik Strage
kulturdebatt@dn.se

16 Därför får skuldkänslor omvärlden att
blunda för våldet i
Rwanda
Ett drygt kvartssekel efter folkmordet skickar
Rwanda sina dödspatruller för att eliminera fiender över hela världen. Att demokratin har
fått offras i fredens namn har varit en fundamental del av omvärldens syn på Rwanda. Erik
Esbjörnsson har läst en ny bok som visar hur
bilden av framgång landet krackelerar.
Dagarna i april är här, när rwandierna samlas för Kwibuka, tiden på året då minnet av folkmordets offer
högtidlighålls. Den 6 april 1994 sköts ett franskt jetflygplan ned av två missiler inför landning i huvudstaden Kigali. I flygkraschen omkom presidenten Juvenal
Habyarimana som var på väg hem från fredsförhandlingar i Tanzania. Händelsen skulle utlösa folkmordet
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på runt 800 000 medlemmar av minoritetsgruppen
tutsi, samt hutus som inte ville delta i slakten.

Michela Wrong försöker besvara i boken, som lånat sitt
namn från den skylt som mördarna hängde på dörrhandtaget innan de lämnade scenen: ”Do not disturb”.

På senare år har bilden av vad som skedde – vem som
utförde dådetoch därmed utlöste folkmordet – ändrats
och dessa uppgifter är minst sagt graverande för regimen i Kigali.

Wrong var under många år korrespondent för brittiska
medier och rapporterade om folkmordet på plats. Hon
har skrivit standardverk om både Kenya och Eritrea
och när hon nu gläntar på dörren till den rwandiska
regimens garderob väller skeletten ut.

Men den brittiska journalisten Michela Wrong börjar i
en annan ände, i en färsk kartläggning av den rwandiske presidenten Paul Kagames våldskapital. På nyårsdagen 2014 hittas den tidigare chefen för Rwandas underrättelsetjänst, Patrick Karegeya, mördad på ett hotellrum i Sydafrikas ekonomiska nav Johannesburg.
Händelsen utlöser en diplomatisk kris och efter flera
års saktfärdig utredning slår en sydafrikansk domstol
fast att man vet vem som utförde mordet, men de kan
inte gripas för de har sedan länge lämnat landet: agenter utsända av Rwandas regering.

Hon spolar tillbaka bandet till tidigt 1980-tal och
Uganda,där Paul Kagame och Patrick Karegeya vuxit
upp i samma kretsar inom den stora grupp exiltutsier
som tvingats på flykt från sitt hemland efter 1959 års
revolution som föregick självständigheten från Belgien.
Hutumajoriteten, som omfattar ungefär 90 procent av
rwandierna, hade störtat tutsiaristokratin och tvingat
hundratusentals i exil.

Varför låter Kagamedöda en man som varit en av hans
trofasta under decennier, som var en del av den innersta kärnan i regimen? Det är en övergripande fråga som

I Uganda blir tutsierna instrumentella i Yoweri Musevenis uppror med gerillaarmén NRM som strider mot
diktatorn Milton Obote. Karegeya är den jovialiske juristen som kommer in från sidan. Kagame är den fruk-
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tade underrättelsechefen som beskrivs av sina dåtida
vapendragare som klassens pedante ordningsman med
lika delar mindervärdeskomplex och hämndbegär. Han
får öknamnet ”Pilato” för att han så lättvindigt delar ut
dödsstraff till kolleger för minsta förseelser.
Museveni tackar för hjälpen genom att se mellan fingrarna när han blivit president och i princip samtliga
tutsier deserterar för att återvända till det förlovade
landet. Invasionen inleds under gerillaarmén RPF:s
banér i oktober 1990. Med sig tar de betydande mängder krigsmateriel, bland annat en uppsättning luftvärnsmissiler som ska komma till användning i början
av april 1994.
Disciplinen är ett fruktat och beundrat drag hos Kagame som styr RPF med järnhand efter att den långt mer
populäre ledaren Fred Rwigyema dött under oklara
omständigheter. Drygt tre års inbördeskrig följer och
kulminerar i det brutala folkmordet, som upphör när
RPF i juli 1994 tar över makten i Rwanda. Wrong uppehåller sig inte länge vid folkmordet, för likt ett svart

hål tenderar det att suga all uppmärksamhet från den
större historieskrivningen om RPF och Kagame.
Samma David mot Goliat-bedrift upprepas under de
kommande åren i grannlandet Kongo, som kollapsar
under invasionen från ett land som till ytan bara är en
nittiondel så stort. Kongo sargas hårt av sönderfallet
och än i dag, ett kvartssekel senare, pågår strider i landets östra delar.
Medan Rwanda reser sig likt en fågel Fenix. Besökare
hänförs av enkla saker som bra vägar, wifi-hotspots
och motorcyklister med hjälmar. Biståndsarbetare är
nöjda med en till synes hög leverans på investeringarna och fattigdomen minskar – på pappret, men inte i
verkligheten. Det nya nationsbyggets narrativ byggs i
askan av det förflutna.
Över hela landet finns minnesmärken och museer vars
syfte är att leva upp till sitt motto: Aldrig igen. Men det
är en selektiv hågkomst. ”Museer gjuter officiellt godkända narrativ i cement. I takt med att cementen stel-
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nar, försvinner kontrasterande narrativ, komplexiteter
och nyanser”, skriver Wrong.

pengar från plundringen av Kongo är det ingen som
vill tala om.

Hur denna officiella bild ser ut visar America Vera Zavala i sin text från 25-årsminnet av folkmordet. Hon
repeterar budskapet om ett land som styrs av en multietnisk regering, trots att en liten tutsielit i princip är
allsmäktig.

Mantrat om att ingen var redo att hjälpa till att stoppa
folkmordet repeteras i oändlighet för att spä på skuldkänslorna hos omvärlden. Skuldkortet blir en hörnsten
i rwandisk diplomati. Det spelas ut närhelst någon vågar närma sig en antydan av kritik av härjningarna i
Kongo, dess förföljelser av avhoppare i exil (som Karegeya), dess mord på politiska motståndare i Rwanda.

Budskapet repeteras också av Sveriges tidigare Rwand ambassadör Jenny Ohlsson, som i radions Studio ett
talade om ”investeringar, turism, jämställdhet och miljö” och påpekar att det ofta förbises att Rwanda lyckats
bryta det etniska våldet som återkommit sedan 1950talet.
Händelsevis säger Nobelpristagaren Denis Mukwege,
som i åratal behandlat våldtäktsoffer för Rwandas
härjningar i Kongo, nästan raka motsatsen. Han sade
till mig under en intervju att risken är stor att Rwanda
bara ”hamnar i cykliskt våld” eftersom någon reell försoning inte ägt rum. Att investeringarna sker med

”I flera år har vi gjort det väldigt effektivt för det gör
verkligen folk obekväma. Amerikanerna, britterna, de
har blivit kuvade av skuld”, säger den tidigare generalsekreteraren i RPF, Theogene Rudasingwa. Han förklarar för Wrong att det är ett kort som likt en joker kan
användas i flera situationer: ”Där finns folkmordet och
’aldrig mer’ vilket ger oss ett fripass att göra vad vi vill
för att förhindra en upprepning – och sedan är det ’var
var ni?’. Det är verkligen ett cyniskt upplägg.”
Ingen tycks komma ihåg att RPF protesterade högljutt
i slutet av april 1994, när FN ville förstärka den freds-
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bevarande insatsen som hotade RPF:s offensiv mot
huvudstaden Kigali. Folkmordet skulle fortgå i ytterligare två månader.

att en ledarlös regim skulle vara kapabel att organisera
så storskaligt dödande.”

Och missilerna mot planet – allt tyder på att det var
RPF och inte konservativa element i den gamla regimen som låg bakom attentatet och därmed utlöste
folkmordet. Åtminstone ligger bevisbördan på deras
planhalva. Som forskaren Filip Reyntjens säger till
Wrong: ”Är det inte intressant – sedan 1994 har det
varit en ständig ström av läckor och partiella erkännanden om nedskjutningen av planet från insiders i
RPF, medan inte en enda av de hutuextremister som
beskyllts för det har läckt eller avslöjat någonting?”
Människorättstungviktaren Alex de Waal, som själv var
avgörande i dokumentationen av det horribla folkmordet, lägger i Boston Review ut det resonemang som blivit alltmer accepterat som en mer korrekt bild av vad
som hände i Rwanda 1994: ”RPF sänkte president Habyarimanas plan med målet att starta en snabb offensiv mot Kigali i kaoset som väntades uppstå. De räknade med hämnd mot tutsis i Rwanda, men trodde inte

Ingen trodde heller att Paul Kagames regim skulle vara
kapabel till så storskaligt dödande. Tiotusentals civila
offer – kanske hundratusentals – i Kongo exkluderas
när man talar om freden som härskar i Rwanda. Den
som vågar nämna dessa offer riskerar i bästa fall tystnad, som i fallet med Netflix-serien Black Earth Rising
häromåret. I andra fall riskerar man att bli anklagad
för historierevisionism och folkmordsförnekelse, enligt
en logik lånad från Europa och Förintelsen, som har få
paralleller till Rwanda. I värsta fall utsätts man för en
av de dödspatruller som skickades till Sydafrika för att
eliminera Karegeya, som blivit mätt på våldet och gått i
exil.
Wrong skrev sitt manus på en dator som hon gömde
bland smutstvätten i lägenheten i London. En kanadensisk journalist, som försökte sig på en mer systematisk sammanställning av brotten, informerades under
en resa till Bryssel av belgisk säkerhetstjänst att en
rwandisk dödspatrull var ute efter henne.
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Och då har utlänningar ändå ett enormt privilegium i
jämförelse med dem som vågar opponera sig i Rwanda.
Gospelsångaren Kizito Mihigo skrev en låt med innebörden att alla som dog i folkmordet var lika mycket
värda, vare sig de var hutuer eller tutsier. Han dog i
häktet i februari i fjol. Ett par år tidigare hade då 35åriga Diane Rwigara heroiskt vågat utmana Kagame i
2017 års val. Hon sade sig vara trött på att upprepa
lögnerna om att allt är bra i Rwanda och blev föremål
för en brutal smutskastningskampanj och sattes sedan
i fängelse.

staden att vara i den här helgen! #Kagameinauguration. Festligheter.”
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com

Financial Times skriver om ”Do not disturb”att innehållet kommer att bli besvärande för det brittiska utrikesdepartementet. Det gäller även Davos-gänget med
Tony Blair och Howard Buffet, som hyllat Kagame som
en rockstjärna, samt svenska diplomater som odlat
goda relationer med Rwanda. Samma år som Rwigara
sattes i fängelse, när Kagame vunnit valet med 98,8 (!)
procent av rösterna, twittrade den svenska ambassadören vid installationsceremonin: ”Kigali var den bästa
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17 Ledare: EU:s tur att
skärpa sanktionerna
mot Putin
När Joe Biden blev vicepresident under Barack Obama
var ambitionen en ”omstart” i relationerna med Ryssland. Det fungerade inte alls. Vladimir Putin var mer
intresserad av sin makt än av ett vänskapligt förhållande till USA. Både annekteringen av Krim och terro bombningarna till stöd för Syriens diktatur talade
också sitt tydliga språk.
Kremls inblandning i det amerikan ka valet 2016 gav
visserligen en annan effekt. Donald Trump tackade för
förtroendet genom att aldrig säga ett ont ord om Putin.
Tvärtom tog han sin ryska kollegas parti mot CIA:s bevis för försöket att vanställa USA:s demokrati.
Biden har bara varit högste chef i tre månader när det
första åtgärd paketet mot Putin kommer. Diplomater/
spioner utvisas, en rad andra ryska individer och före-

tag bestraffas. Framför allt meddelades i torsdags ett
stopp för amerikanska bankers handel med ryska
statsobligationer.
Rysslands utlandsskuld är begränsad, och de nya sanktionerna innebär inte alls den avstängning från världens finansmarknader som Iran utsatts för. Men det är
en nog så allvarlig varning om att USA är berett att
såra den bräckliga ryska ekonomin. Och de västerländska investeringar som skulle behövas lär dröja.
Putins brottsregister är omfattande. Nu bestraffas dels
den massiva hacke attack mot amerikanska myndigheter och företag som rysk säkerhetstjänst ledde i fjol,
dels ansträngningarna att sabotera även valet 2020.
Sanktionerna införs i ett läge när ryska trupper av
oklara skäl mobiliseras i stor skala vid gränsen till
Ukraina. Dessutom har dissidenten Aleksej Navalnyj
låsts in i ett fångläger, efter att agenter försökt att
mörda honom med ett kemiskt stridsmedel. Kreml har
riktat flera attentat mot regimkritiker i Storbritannien,
Tyskland och andra länder. För inte så länge sedan
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svarade Biden ja på en intervjufråga om huruvida Putin är en ”mördare”.
Samtidigt har Biden föreslagit ett möte med Putin i ett
”tredje land” inom de närmaste månaderna. Är det så
klokt? Kanske, om förväntningarna hålls i schack. Om
inte annat kan det vara viktigt att upprepa vad som
gäller, exempelvis Natos försvarsförpliktelser gentemot
alla medlemmar inklusive Baltikum. Och att ett nytt
angrepp mot Ukraina skulle betinga ett högt pris.
En nyckelfråga är hur Europa agerar. Klagomålen var
högljudda mot Trumps nyckfulla soloräder i utrikespolitiken. Med Biden finns helt andra förutsättningar att
göra gemensam sak. Det kräver dock att EU-länder bestämmer vilket ben de ska stå på.
Utrikeschefen Josep Borrell åkte till Moskva i februari
med en naiv plan om att värma upp förbindelserna,
och blev grundligt utspelad och förödmjukad av utrikesminister Sergej Lavrov. Angela Merkel vägrar släppa sin ryska gasledning. Emmanuel Macron är trött på
EU-sanktionerna och vill bjuda in Putin till bordet

igen. Spanien och Italien rycker på axlarna åt autokraten i Kreml. Fortfarande är alltför få europeiska ledare
redo att hosta upp vad som behövs för att stärka det
militära försvaret.
Efter kriget mot Ukraina, cyberattacker och politiska
mord – vad behöver EU för ytterligare kunskap om Puti regimens karaktär?
Förhoppningsvis finns det områden det går att samarbeta med Ryssland om, som klimatfrågor. Det sista
nedrustningsavtalet mellan Washington och Moskva
har nyligen förlängts.
Men Putin är ett hot som måste hanteras bestämt. Ingen ska tro att det går att uppfostra honom till att bli en
bättre människa. Däremot behöver det klargöras, av
USA och EU tillsammans, att handlingar får konsekvenser.
DN 17/4 2021
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Låt oss konstatera att framtiden tillhör prins Philip.
Inte bara för att tro följarna i flera av de europeiska
kungahusen är tjejer, utan för att framgångarna på
jämställdhetsfronten har gjort att kvinnor inte behöver
födas med eller gifta sig till viss status. De kan jobba
sig upp för egen maskin, och om gradbeteckningar
hänger ihop med utbildningens längd kommer det
snart att finnas fler tjejer än killar i Sverige med flashiga titlar.

17 Prins Philip visar
vägen för 2020-talets
äkta makar
Om det fanns någon beräknande släkting bakom att
den grekiske prinsen träffade den brittiska tronföljaren
får vara osagt. Klart står att prins Philip, som begravs i
dag, i och med sitt äktenskap blev nummer två i offentligheten. Visst har han muttrat några gånger, men de
vanligaste kommentarerna just nu är att han arbetade
hårt och var oerhört lojal gentemot drottning Elizabeth
och det brittiska kungahuset. Han verkar både ha hittat och utvecklat sin position inom de givna ramarna.
Det är helt andra tongångar än 2018 när prins Henrik,
som var gift med drottning Margrethe av Danmark, avled. Då påmindes det om att prinsen aldrig hade accepterat sin roll utan klagat över att han inte fick bli kung
och hur han sagt att det var ”skevt” när en kvinna har
högre rang än sin man.

Det leder inte enbart till en omställning på arbetsmarknaden, utan även på heteroparens äktenskapsmarknad, eftersom kvinnor traditionellt sett har sökt
sig till män med högre eller likvärdig status som de
själva. Nationa ekonomen Oscar C. A. Anderson menar
att den troligaste lösningen på mis matchen är att
kvinnor kommer att o pröva sina premisser (Kvartal
14/2 2019).
Det är rimligt. I ett samhälle där ambitionen är jämställdhet såväl på arbetsplatser som i hemmen är det
logiskt att tjejer börjar ingå äktenskap med samma ut-
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gångspunkt som killar, som inte har lön och utbildning
som parametrar.
Men det förutsätter att männen är med på noterna.
Om högutbildade kvinnor ska flytta ihop med lägre utbildade män, måste de senare inte bara tacka ja, utan
sedan trivas med livet.
Så är det givetvis i många fall. Sa tidigt visar en rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle att
det finns ett samband mellan att kvinnan i en relation
successivt höjer sin inkomst och tjänar mer än mannen, och ökad risk för att mannen drabbas av psykisk
ohälsa och att kvinnan utsätts för misshandel. Reaktionen brukar tolkas med att situationen bryter mot
traditionella könsroller (Dagens Arena 10/11 2020),
vilket understryker att det inte bara är att tjejerna behöver tänka om ifall matchningen ska fungera.
Fler killar behöver bli mer som prins Philip.
Susanne Nyström
susanne.nystrom@dn.se

17 Sverige gör inte som
Danmark
Sverige fortsätter att använda Astra Zenecas
vaccin för personer från 65 år.
Inga nya besked har kommit från regeringen
eller Folkhälsomyndigheten.
Danmark har i veckan valt att helt stoppa vaccinet på grund av risken för en allvarlig biverkning.
– Vår bedömning är att den risk som finns hos yngre
människor inte har visat sig hos personer 65 år och
äldre. Vare sig vi eller någon annan ser egentligen några risker för det i det material som finns, säger Folkhälsomyndighetens genera direktör Johan Carlson,
som svar på frågor på en pressträff.
I onsdags meddelade danska myndigheter att man
upphör helt med att använda Astra Zenecas vaccin på
grund av risken för en sällsynt, allvarlig biverkning

m

l

336

som innebär blodpropp i kombination med låga blodplättar, vilket kan leda till inre blödningar. Danska
myndigheter uppskattar att cirka 1 på 40 000 riskerar
att drabbas av biverkningen.
Läkemedelsverket i Sverige har sagt att bedömningen
är att en på 10 000 till 100 000 drabbas.
EU:s läkemedelsmyndighet EMA har tidigare sagt att
det finns en möjlig koppling mellan den sällsynta biverkningen och Astra Zenecas vaccin. Efter det beskedet är det upp till varje land att göra en bedömning
kring hur vaccinet ska användas framöver.
I Norge vill landets motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, FHI, stoppa användningen av Astra Zeneca-vaccinet. Men landets regering anser att det inte finns tillräckligt med underlag för ett sådant beslut.
Sverige har valt att fortsätta med Astra Zenecas vaccin,
men att bara ge det till personer över 65 år.
– Vi väntar på besked från Europeiska läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten kring hur vi på bästa

sätt ska använda vaccinen från Astra Zeneca och Janssen, säger Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström på en pressträff på fredagen.
– Men vi ser samtidigt stabila och ökande leveranser
från Moderna och Pfizer, och när det gäller Pfizer verkar de överträffa våra förväntningar och Pfizer.
Enligt Bergström är Sverige på god väg med vaccinationerna. Till och med denna vecka har vi fått 2,3 miljoner doser, säger han. Folkhälsomyndigheten har inte
sagt något om en tidpunkt för eventuella nya besked
om Astra-vaccinet.
– Vi fortsätter användningen för dem som är 65 eller
äldre. Beroende på hur kunskapsläget utvecklar sig och
hur rekommendationerna från läkemedelsmyndigheterna ser ut framöver kan vi anpassa rekommendationerna framöver. Men det vet vi inte i nuläget, sade
Britta Björkholm, avdelningschef för smittskydd och
hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens
presskonferens.
När det gäller Janssens vaccin, som är av samma typ
som Astra Zenecas, avvaktar Sverige tills vidare.
Sofia Tanaka sofia.tanaka@dn.se
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17 Minst 21 drunknade
på väg till Italien

17 Fängelse för demokratiprotest

Tunisien. Minst 21 människor har omkommit sedan
deras båt sjunkit utanför Tunisiens kust, enligt en tunisisk myndighetskälla. Det rör sig om migranter som
försökte korsa Medelhavet för att ta sig till den italienska ön Lampedusa.

Hongkong. Mediemogulen Jimmy Lai döms till tolv
månaders fängelse för delaktighet i en av Hongkongs
största demokratiprotester hittills. 73-åringen sitter
redan frihetsberövad under den kontroversiella säkerhetslag som Peking införde i Hongkong förra året.

Kustbevakningen har tagit hand om 21 kroppar men
sökandet fortsätter. Båten lämnade den tunisiska staden Sfax sent i torsdags.

Förutom Lai får fyra andra aktivister mellan 8 och 18
månaders fängelse för att ha organiserat och deltagit i
den fredliga protesten den 18 augusti 2019, som samlade långt över en miljon människor som krävde demokrati. Ytterligare fyra personer får villkorliga straff.

TT-AFP

TT-AFP
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17 Jag gläder mig åt att 17 Castro släpper grepha tagit emot min förs- pet om partiet
ta dos av Astra Zenecas Kuba. Kubas tidigare president Rául Castro bekräftar
att han lämnar ifrån sig ledarskapet för det styrande
vaccin i dag.
kommunistpartiet till den yngre generationen, närmaTysklands förbundskansler Angela Merkel, 66, efter att
hon vaccinerats mot covid-19 på fredagen. Hon passade på att tacka alla som ingår i vaccinationskampanjen
och alla som låter sig vaccineras. ”Vaccin är nyckeln till
att ta sig ur pandemin”, sade hon.
TT-AFP

re bestämt en grupp lojalister som tjänat partiet i flera
årtionden. Beskedet gavs i samband med ett öppningsanförande på kommunistpartiets kongress som inleddes på fredagen.
– Jag tror med glöd på styrkan och den exemplariska
karaktären och fattningsförmåga hos mina landsmän,
och så länge jag lever kommer jag att vara redo med foten i stigbygeln för att försvara fäderneslandet, revolutionen och socialism, sade han inför hundratals delegater i centrala Havanna.
Den 89-årige tidigare diktatorn är yngre bror till den
numera bortgångne Fidel Castro som styrde landet
från revolutionen 1959 till sin avgång 2008. TT-Reuters
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Pubägaren larmar polisen. När den genomsöker gården upptäcks en källare där en 67-årig man bor med
ytterligare fem av sina barn, 16–25 år gamla.

17 Man höll sina barn
isolerade i åratal – nu
slipper han åtal
I nio år höll en man sina sex yngsta barn isolerade på en gård i Nederländerna. De gick aldrig
i skolan och fick lära sig att världen utanför var
ond. Två äldre barn utnyttjades sexuellt. Mannen slipper nu åtal av hälsoskäl, men de fyra
äldsta barnen kräver rättvisa i ett civilmål.
Söndagen den 13 oktober 2019 vandrar en 25-årig
långhårig skäggig man i gamla kläder in på en pub i
Ruinerwold i norra Nederländerna. Han berättar för
pubägaren att han inte varit utanför sitt hem de senaste nio åren.
– Han berättade att han hade en bror och en syster
som bodde på gården. Han var den äldsta och ville få
ett slut på det sätt de levde. Han talade på ett barnsligt
sätt, berättar pubägaren för lokal tv.

När polis och åklagare nystat upp historien har mannens egen dagbok varit en viktig bevisning. Åklagaren
anser att mannen mellan 1989 och 2019 i olika perioder berövat alla sina nio barn deras frihet, försämrat
deras hälsa, misshandlat dem och sexuellt utnyttjat två
av dem när de var mellan 12 och 16 år gamla. Fadern
ska, enligt sin dagbok, ha trott att barnen var besatta
av anden från den avlidna hustrun.
Dörrarna till gården var aldrig låsta, men åklagaren
anser att det går att begränsa någons frihet med andra
metoder. De tre äldsta barnen fick gå till skolan, men
de fick inte umgås med andra och aldrig avslöja övriga
syskons existens. De yngre barnen var inte registrerade
och gick aldrig till skolan. Barnen fick veta av sin pappa att de var utvalda av gud och att deras själar skulle
bli orena om de lämnade gården.
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Nu står det dock klart att åklagaren inte går vidare med
fallet. 2016 fick pappan en hjärnblödning och det nederländska rättsväsendet bedömer att den nu 68-åriga
mannen har stora svårigheter att kommunicera, har
dålig hälsa och är oförmögen att klara en förhandling i
domstol.

väcka åtal, skriver yngsta sonen i samförstånd med
sina fyra yngsta systrar att han inte är ett offer och inte
beklagar sin uppväxt.
Pia Gripenberg

Den slutsatsen delar inte de fyra äldsta barnen. I en
nederländsk tv-show intervjuas deras advokat som säger att de fyra kommer att väcka talan i ett civilmål. De
vill att en domstol fastställer att pappan agerat brottsligt.
– Rättvisan, upprättelse. Det ville de ha redan från
början, säger deras advokat Corinne Jeekel till tv-programmet Op1, rapporterar NL Times.
Hon argumenterar för att pappan inte är satt under
förmyndarskap och därför kan rent juridiskt en talan
väckas mot honom.
De fem yngsta barnen tar emellertid sin pappa i försvar. I ett uttalande, efter att åklagaren beslutat att inte
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17 Drottningen sitter
ensam på Philips begravning
Prins William och prins Harry kommer inte att
gå sida vid sida i begravningsprocessionen och
drottning Elizabeth ska sitta ensam i kyrkbänken. Brittiska hovet lämnar fler detaljer kring
prins Philips begravning.
När prinsessan Diana begravdes 1997 blev bilderna av
hur hennes söner prins William och prins Harry gick
med nedböjda huvuden bakom hennes kista en världsnyhet. När deras farfar, prins Philip, nu begravs under
lördagen kommer bröderna att följa kistan till St George’s Chapel med sin kusin Peter Phillips mellan sig.
Kistan fraktas på en specia designad Landrover, utformad enligt prins Philips egna direktiv, skriver nyhetsbyrån AFP.

Sedan Harry flyttade med sin fru Meghan till USA och
lämnade brittiska kungahuset i fjol har rykten om att
de två bröderna är osams fortsatt florera. Prins William kommer gå först in i kyrkan, tillsammans med kusinen, och Harry följer efter. På grund av coronarestriktionerna finns ett maxtak på 30 personer och krav
att alla gäster ska bära munskydd.
Drottning Elizabeth II kommer att ledsagas till begravning ceremonin av en hovdam, men inne i själva
kyrkan sitter hon ensam, enligt hovet.
Övriga gäster är drottningens barn Charles, Anne, Edward och Andrew med familjer. Även drottningens
syskonbarn och tre av Philips tyska släktingar, Bernhard, prins av Paden, Donatus, prins av Hessen och
Philipp, prins av Hoehenlohe-Langenburg är inbjudna.
En av prins Philips närmsta vänner, Penelope ”Penny”
Knatchbull, grevinnan Mountbatten har bekräftat att
hon kommer närvara. Premiärministern Boris Johnson
har avstått sin plats till förmån för kungafamiljens
närmsta.
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Begravningen planeras bli 50 minuter lång och i kyrkan måste de sörjande sitta utplacerade enligt rådande
restriktioner. Gästerna har uppmanats att klä sig i civila kläder, för att undvika pinsamheter kring vem av
medlemmarna i kungafamiljen som har rätt att bära
militär uniform.
”Ceremonin och detaljerna runtomkring är helt i linje
med prins Philips önskningar och reflekterar hans
kungliga höghets personliga och militära anknytningar”, skriver Buckingham Palace i ett pressmeddelande.
Kungafamiljen befinner sig i en åtta dagar lång sorgeperiod efter att prins Philip avled vid 99 års ålder förra
veckan.
TT

17 Det ryska resandet
har en helt annan dimension
St. Petersburg. Semesterresor är någonting heligt för den ryska medelklassen. Nu har Ryssland stängt gränserna mot Turkiet, vilket innebär att en halv miljon ryssar inte kan åka dit.
JORDEN RUNT
Under större delen av vintern har en stor del av meddelandena på vår whatsapp-kedja för vänner i Sankt
Petersburg handlat om vart man just nu kan resa. Coronapandemin innebär ett stopp för semesterresor,
något som ur den ryska medelklassens synvinkel är att
betrakta som en katastrof.
Att åka skidor i Alperna eller sola vid Röda havet är för
många av mina vänner en integrerad del av livet. Ända
sedan i höstas skannar de alltså desperat nätet för att
hitta någon annanstans de kan åka i coronatider.
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– Har ni hört att Georgien har öppnat gränserna?
– Jag läste att man kan åka till Armenien!
– Hur ser det ut med Kroatien?
På sociala medier gör mina medelklassvänner sorgsna
uppdateringar av typen ”Ett år utan resor i dag”. Det
låter på dem som att någon större sorg knappast kan
drabba en människa.
En tröst har varit Turkiet, dit ryska medborgare kunnat resa under vintern. I höstas semestrade halva min
ryska bekantskapskrets på turkiska badorter. Flera
kom hem med coronasmitta. Det betraktades som beklagligt, men absolut ingenting som avskräcker någon
från fortsatt resande.
Men nu är alltså även vägen till Turkiet stängd. Från
den 15 april till den 1 juni har Ryssland förbjudit resor
till Turkiet och Tanzania. Enligt de ryska hälsovårdsmyndigheterna har coronasituationen i bägge länderna
förvärrats till den grad att det inte längre är tryggt att
semestra där.

Att resandet är viktigt för mede klassen i både Ryssland och väst är inget nytt. Men i Ryssland har frågan
en dimension som den saknar i väst, nämligen den historiska erfarenheten av att ha levt i ett land med
stängda gränser.
De flesta av mina ryska vänner betraktar resandet som
något man måste göra maximalt mycket och utan betänketid, eftersom det när som helst kan ta slut. När
jag nämnde att man borde minska på resandet för klimatets skull sade en väninna:
– Anna-Lena, nu är du ute på tunn is. Du har fått resa
sedan du var barn. Men det har inte vi.
Nu hoppas de ryska resebyråerna på att Egypten snart
ska öppna sina gränser för ryska medborgare.
– Situationen är att likna vid en kokande kittel, säger
Maja Lomidze, som leder Resebyråernas intresseförening i Ryssland. Den enda som kan hindra den från att
koka över är om Egypten öppnar sina gränser.
Anna-Lena Laurén

l
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17 Mercedesägaren
flaggar för högre vinst
Starkare efterfrågan från Kina och högre priser. Tyska
fordonsjätten Daimler, ägare av bland annat Mercedes,
flaggar för att vinsten för första kva talet blev bättre än
väntat.
Den justerade rörelsevinsten landar på fem miljarder
euro, motsvarande drygt 50 miljarder kronor, jämfört
med vinsten på 719 miljoner euro samma kvartal i fjol.
Aktieanalytikerna hade inför den ordinarie kvartalsrapporten, som släpps senare, räknat med en vinst på
fyra miljarder euro.

17 Kinas BNP rekordstark – ”smått groteska
siffror”
Kina visar rekordsiffror. Men det finns små
moln på den ekonomiska himlen.
– De har bromsat in lite under första kvartalet,
säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.
Kinas ekonomi visar starka tecken på en rejäl återhämtning efter coronapandemin. Under årets första
kvartal steg landets BNP med 18,3 procent på årsbasis.
Siffran är något lägre än förutspådda 19 procent men
också den största ökningen år till år sedan statistik
började föras 1992.

TT

– Det är inte överraskande, sett till indikationerna.
Men samtidigt är det ju smått groteska siffror, säger
Robert Bergqvist.

r
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Prognoserna talar för en ökning på 8,6 procent för hela
2021. Med 2,3 procents plus i 2020 var Kina i fjol den
enda stora ekonomi i världen som kunde visa tillväxt.

17 Laddhybrider tar
marknads-andelar i EU

Bergqvist tror att en av förklaringarna till Kinas relativa framgång under pandemin beror på att resten av
världen i stort stängt ned.

Andelen nyregistrerade laddbara bilar ökar i EU. Under januari-februari stod de för 14 procent. Marknadsandelen för elbilar var under perioden 5,7 procent och
för laddhybrider 8,3 procent. Siffrorna för hela 2020
var 5,4 respektive 5,1 procent. Intresset för laddhybrider har gjort att en oväntad modell intagit förstaplatsen i försäljningsstatistiken för laddbara bilar i EU,
Volvo XC40 Recharge T4/T5. Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 och Renault Zoe brukar toppa listan.

– Vi har skiftat från att konsumera mycket tjänster till
att exempelvis vara hemma och näthandla under pandemin. Det har gynnat varuproducerande länder som
Kina. Hur det blir när världen öppnar upp är svårt att
säga, men där finns en utmaning för Peking.
Bergqvist påpekar att de övergripande indikatorerna
tyder på god styrka för landet, trots en något blygsammare start på 2021 än sista kvartalet 2020.

DN

– Det finns ingen allvarlig tendens till inbromsning.
TT Reuters
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I den makabra videon syns hur Wright, stående intill
sin bil, har händerna bakom ryggen. Ena polisen fumlar när han ska sätta på handklovarna och får sällskap
av en kollega, ordförande i staden Brooklyn Centers
polisfack, med 26 års poliserfarenhet. Wright bryter sig
då loss och sätter sig bakom ratten medan polisen drar
sitt vapen. I bortåt sju sekunder, det känns som en
evighet, siktar polisen mot Wright innan hon skjuter
honom i bröstet. Han gasar, kör i väg men dör några
sekunder senare.

17 Amat Levin: Polisens rasism och urspårade gripanden har
tagit ännu ett liv
För en knapp vecka sedan sköts 20-årige Daunte Wright till döds i sin bil. Men statistiken talar emot att polisen som höll i vapnet får en
rättslig påföljd.
Minnesota har skakats om igen. Söndagen den 11 april,
dagen före den tredje veckan av rättegången mot Derek
Chauvin – polisen som i fjol misstänks ha dödat George Floyd – föll en ny amerikan offer för det dödliga polisvåldet. Den här gången var det 20-årige Daunte
Wright, pappa till en tvåårig pojke.
Enligt polisen stoppades den obeväpnade Wright eftersom hans bil hade utgångna registreringsskyltar och
en luftfräschare som delvis skymde backspegeln. Samtidigt uppdagades att Wright hade en häktningsorder.

Daunte Wrights häktning order har hamnat i centrum
hos de som vill skifta fokus från polisens agerande –
som om ordern ger dem rätt att i stunden agera jury,
domare och bödel.
Den misstänkta polisen har nu sagt upp sig och åtalas
för dråp. Till sitt försvar hävdar hon att hon trodde att
hon hade sin elpistol i händerna, trots att de två vapnen förvaras i hölster som sitter på skilda sidor av
kroppen och dessutom väger olika mycket.

s
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Förklaringen är snarlik den som en polis gav 2009, när
den handfängslade och markliggande 22-åringen Oscar
Grant sköts ihjäl i Oakland. Påståendet om att polisen
hade för avsikt att använda sin elpistol hade del i att
han endast dömdes till oavsiktligt dråp, och var ute ur
fängelset efter bara elva månader.
Dödsskjutningen av Wright ägde rum bara dagar efter
att gripandet av Caron Nazario nått sociala medier.
Fänriken – inte en oviktig detalj i ett land som lägger
särskild vikt vid hedrandet av sin militär – stoppades
när han körde längs en gata i Windsor, Virginia. Enligt
polisen var bilens tonade rutor och avsaknaden av registreringsplåt skälet till att han stoppades. En pappskylt med registreringsnumret var dock synligt fasttejpad på bakrutan, en laglig temporär lösning när fordonet är nytt, som det i det här fallet var.
Trots det närmade sig poliserna med dragna vapen och
högt tonläge. Nazario, som var iklädd sin uniform och
hade händerna utsträckta genom fönstret, bad att få
veta varför han stoppades. Han fick inget svar. ”Jag är
rädd”, vädjade han, en känsla som måste förstås i kon-

texten att polisen har ihjäl drygt 1 000 amerikaner per
år. ”You should be”, svarade den ena polisen. En stund
senare pepparsprejades Nazario, drogs ut och greps.
Han överlevde, men vi vet alltför väl hur det hade kunnat gå.
Den höga andelen dödade brukar förklaras med att
amerikanska civila oftare är beväpnade än andra länders befolkningar. Men både Wrights och Nazarios fall
visar på polisens tendens till upptrappning av situationer som inte kräver våld. Enligt siffror från Mapping
police violence inleddes 58 procent av alla dödsfall under 2020 med att polisen ingrep i icke-våldsamma incidenter, som trafikförseelser, verbala gräl och så kallade mental wellness-checks.
Svarta amerikaner, som Wright och Nazario, löper tre
gånger så hög risk som vita att dödas av polisen, trots
att de, enligt samma undersökning, i mindre utsträckning är beväpnade. Och sedan 2013 har 98,3 procent
av alla inblandade poliser sluppit rättsliga påföljder för
dödsfall.
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Att rasism genomsyrar den amerikanska polisen är sedan länge etablerat. Men oförmågan att genomföra ett
sansat gripande förvärrar situationen ytterligare, ofta
med döden som direkt följd.
Amat Levin

17 Bidrag täcker inte
kostnad för hoten mot
judar
Ansökningarna om statligt stöd för att höja säkerheten inom civi samhället ökade markant
under 2020. Drygt 15 av de 20 miljoner kronor
som betalades ut gick till judiska institutioner,
såsom församlingar, förskolor och ålderdomshem. Men behoven för att motverka hot och attacker är långt ifrån täckta, enligt Judiska
centralrådet.
Bidraget för säkerhetshöjande insatser betalas sedan
2019 ut av Kammarkollegiet. Pengarna ska användas
antingen för fysiska åtgärder – såsom kameror, förstärkning av dörrar och fönster eller larm – alternativt
för att bekosta bevakning.
Första året betalades långt ifrån alla pengar ut, men
2020 ökade antalet ansökningar ”markant”. Det skri-
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ver Kammarkollegiet i en rapport som har lämnats till
regeringen. I fjol behandlade myndigheten 78 ansökningar jämfört med 44 året dessförinnan.
Mer än hälften av samtliga ansökningar kom från judiska organisationer. Sammanlagt drygt 15 miljoner
kronor, det vill säga nära tre fjärdedelar av stödet, gick
till att hjälpa judiska organisationer att höja sin säkerhet.
– Judiska organisationer har under många år verkat
med hög hotbild mot sig. Exempelvis är församlingarna vana vid att det hela tiden krävs insatser med exempelvis bevakning och larm för att stärka säkerheten,
säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.
Statsbidraget är möjligt att söka varje kvartal, med ett
maxbelopp på en halv miljon kronor för varje sökande
per omgång. Den sammanlagda potten på drygt 20
miljoner kronor tog slut under det tredje kvartalet i
fjol, och därför öppnades aldrig den fjärde sökomgången.

– I våra kontakter med trossamfund, föreningar och
stiftelser så framgår det att behovet av stöd på det här
området är stort. Ett behov som är större än vad vi kan
tillgodose, säger Gunnar Larsson.
Judiska centralrådet samlar judiska församlingar i flera städer. De anser att statsbidragets utformning har
förbättrats jämfört med tidigare, då det hanterades av
Myndigheten för stöd till trossamfund. Men ordförande Aron Verständig ser behov av justeringar:
– Det är alldeles för lite pengar i systemet. I takt med
att otryggheten ökar så räcker det här inte till.
Aron Verständig bedömer att enbart de judiska församlingarna har säkerhetskostnader på mellan 12 och
14 miljoner kronor årligen, som delvis måste bekostas
med medlemsavgifter.
Bland de som mottog statsbidrag under 2020 finns Judiska församlingen i Göteborg som vid tre tillfällen
mottog en halv miljon kronor. Verksamhetschefen
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Niclas Davin kan av säkerhetsskäl inte berätta vilka åtgärder man vidtagit, men betonar att behoven är stora.

telse på att antisemitismen fortfarande är ett högst levande problem i Sverige”:

– Tyvärr händer attacker på flera platser i världen men
även i Sverige och i Göteborg. Brandbombsattentatet
mot oss 2017 är ett exempel. För att skydda oss behöver vi ha högre säkerhet, säger Niclas Davin.

– Det här är extremt allvarligt. En attack mot en religiös plats är en attack mot religionsfriheten och ytterst
mot vår demokrati. Människor i Sverige ska känna sig
trygga att utöva sin religion och att samlas med andra,
säger hon i en skriftlig kommentar till DN.

Förutom församlingar har stöd även gått till exempelvis den judiska förskolan Chinuch i Malmö och Stiftelsen Neuberghska ålderdomshemmet i Göteborg. Enligt
Aron Verständig är det tydligt att även de är institutioner som tvingas till insatser för att höja säkerheten.
– Det finns konkreta hot mot förskolor, ålderdomshem
och museer. Det är bara att titta på vilka platser som
utsatts för dödliga attacker i exempelvis Bryssel och
Paris. Hoten finns mot alla typer av institutioner som
uppfattas som judiska.
Kulturminister Amanda Lind ser det stora antalet ansökningar från judiska organisationer som en ”bekräf-

Rambudgeten för statsbidraget för säkerhetshöjande
insatser är i år sammanlagt 22 miljoner kronor. I nuläget finns inget beslut om att utöka potten.
– Hotet mot demokratiska och religiösa organisationer
är något regeringen ser mycket allvarligt på och det
finns ett stort behov inte minst för judiska organisationer. Men vi har i dag inget nytt besked om dessa medel, säger Amanda Lind.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
DE FICK STATSBIDRAG FÖR SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER.
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Judiska museet

Stiftelsen Wat Santinivas

West Pride

RFSU

Judiska församlingen i Malmö

Judiska hemmet

RFSL Stockholm

Stiftelsen Judaica

Judiska föreningen i Borås

Föreningen Hillel

Civil Rights Defenders

Stiftelsen Fryshuset

Expo

Judiska förskolan Chinuch

Judiska församlingen i Göteborg

Judiska föreningen Chabad Lubavitch

Judiska Samskolan i Göteborg

Judiska församlingen i Stockholm

Amalia Hertz stiftelse

Nya Rågsveds Folkhetshusförening

Stiftelsen Neubergska åldersdomshemmet

Samfundet för traditionell judendom

Serbiska ortodoxa kyrkan

Synagogföreningen Adat Jisrael

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Stiftelsen Paideia

Islamiska Fatwabyrån i Sverige

Tollarps Frikyrkoförsamling
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S:t Gabriels församling
Svenska Röda korset
Västra Sveriges arbetares fol högskola
Kvinnojouren Kalmar
S:t Petrus syriska ortodoxa kyrka
Folkets hus Emmaboda
Syriska ortodoxa kyrka S:t Matti & S:t Behnam
Bosnisk Islamiska föreningen Örebro
Assyriska föreningen
S:t Markus syrisk ortodoxa kyrkan i Linköping

17 Polis avslog Judiska
museets ansökan. ”Förfärligt att leva med
känslan att det behövs
specifika säkerhetsåtgärder”
Judiska museet fick statligt stöd för säkerhetspersonal – men tillåts inte av polis och domstol
att anlita en ordningsvakt. Museichefen
Christina Gamstorp ser nu behov av ändrade
regelverk, efter terrorattentat i Europa och
hatattacker i Stockholm.

S:t Maria syrisk ortodoxa kykran i Tumba
Under fjolåret fick Judiska museet en halv miljon kronor i statsbidrag för att höja säkerheten i lokalerna.
Pengarna skulle främst bekosta en säkerhetsmedarbetare vid museets entré.

k
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– Vi behöver säkerställa en trygg och säker miljö för
besökarna. Ett judiskt museum skiljer sig från andra
museer. Det finns en annan typ av hotbild, säger
Christina Gamstorp.

Judiska museet återöppnade under 2019 i Stockholms
äldsta bevarade synagoga i Gamla stan. I samband med
invigningen stod museet under bevakning, med flera
beväpnade poliser i närheten av entrén.

Delar av statsbidraget kommer att betalas tillbaka eftersom museet varit stängt i perioder under pandemin.
Men mer pengar behövs framöver, enligt museichefen.

De senaste åren har också flera mindre incidenter inträffat. Senast i oktober 2020 då det efter en hatattack
mot myndigheten Forum för levande historia, som
också har kontor i Gamla stan, spreds flygblad med
grov antisemitisk propaganda i området, något som
även påverkade museet.

Hon beskriver hotbilden som komplex. Framför allt
manifesterad i en konstant oro för att attacker och attentat kan inträffa. Säkerhetstänket fanns med redan
när hon arrangerade Judiska filmfestivalen med start
på 90-talet men har blivit starkare på senare år.
– Nu diskuteras antisemitismen på flera nivåer i samhället. Senast efter rapporten om situationen för judiska elever i Malmös skolor. Dessutom har flera terrorattentat skett, som mot synagogan i Köpenhamn. Det är
förfärligt att man alltid måste leva med känslan att det
behövs specifika säkerhetsåtgärder.

– Vi polisanmäler alla incidenter. Oavsett vad som sedan händer är det viktigt att bokföra för polisen vad vi
utsätts för. Till syvende och sist är det de som ansvarar
för att institutioner som vår kan hålla öppet.
Judiska museet ville använda statsbidraget för att anlita en ordningsvakt. En person som är utbildad av och
underställd polisen och som har rätt att avvisa och avlägsna personer som stör allmän ordning. Men i den
här frågan har man stött på problem.
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Polisen avslog museets ansökan om en ordningsvakt.
Ett skäl var att ”omfattningen av de anmälda och inrapporterade ordningsstörningarna inte speglar det
behov” som Judiska museet beskrev. Polisen tillade att
undantaget som möjliggör förordnande av ordningsvakter ska användas restriktivt.
Museet överklagade beslutet till förvaltningsrätten. I
skrivelsen tog man då upp de antisemitiska attentat
som inträffat i Bryssel, Köpenhamn och Göteborg. Museet påpekade att det ”särskilda behov” som krävs för
att anlita en ordningsvakt skulle anses som uppfyllt:
”De störningar som museet kan antas utsättas för, hatbrott och antisemitiska brott, är mycket svårare att
upptäcka. De är också svårare att förutse, och inte heller lika frekventa. Den oro och otrygghet de skapar är
dock större än vid regelbundna och mer förutsägbara
incidenter.”
Förvaltningsrätten ansåg dock att polisen tagit rätt beslut och avslog därför överklagandet. I domen från den
4 februari skriver man dock: ”Domstolen bedömer att

flertalet av de befarade ordningsstörningar som åberopas som stöd för ansökan är av mycket allvarlig karaktär och kräver polisutbildad personal.”
I stället för en ordningsvakt kommer Judiska museet,
som snart öppnar på nytt, att anlita en väktare vars befogenheter är betydligt mer begränsade än de för en
ordningsvakt. Framöver kan dock lagen på det här området komma att revideras då resultatet av en statlig
utredning inom kort ska presenteras.
Christina Gamstorp hoppas att översynen ska leda
fram till lagändringar som möjliggör för museet att
stärka säkerheten med en ordningsvakt:
– För mig handlar frågan om hur långt samhället är
berett att gå för att skydda minoritetskulturer. Det
finns fortfarande väldigt lite förståelse för den hotbild
som judiska institutioner står inför. Man kan inte bara
räkna antalet brott utan man måste också titta på hotet
och de potentiella attacker som är otroligt svåra att
skydda sig mot.

355

Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
JUDISKA MUSEET.

Judiska museet öppnade under 2019 i nya lokaler i
Gamla stan i Stockholm. Tidigare låg museet i Vasa
högre flickskolas gamla lokaler på Hälsingegatan.
Museet mottog under 2020 en halv miljon kronor i
statsbidrag för säkerhetshöjande insatser. Merparten
av pengarna skulle gå till att bekosta bevakningspersonal vid entrén.
Då museet på grund av pandemin varit stängt i perioder under 2020 kommer delar av statsbidraget att betalas tillbaka.

17 Kärleken som förändrade livet för Simone de Beauvoir
Paris. I romanen ”De oskil aktiga” skildrar Simone de Beauvoir sin kärleksfulla vänskap
med en annan flicka, vars tragiska öde märkte henne djupt. Men när feministikonen hade skrivit sin berättelse sade Jean-Paul Sartre nej
till u givning. Först nu kommer boken ut, tack
vare de Beauvoirs adopti dotter Sylvie Le Bon.
Boklördags Erik de la Reguera har talat med
henne och berättar historien om en kärlek som
starkt präglade filosofen.
Det är 1917 och första världskriget är ännu inte slut. I
den borgerliga miljö i Paris där Simone de Beauvoir
växer upp läser man tidningar fulla av patriotiska rapporter från fronten.
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Hon är nio år och bäst i klassen. De andra barnen i den
katolska privatskolan tråkar ut henne.

titeln på den roman som nu ges ut, i svensk översättning av Kristoffer Leandoer.

Men en dag sitter en ny flicka i bänken bredvid. Hon
heter Elisabeth Lacoin och kallas för Zaza.

Originalmanuskriptet har legat och samlat damm i mer
än ett halvsekel.

Den nya flickan svarar självsäkert, nästan lite respektlös på lärarnas frågor. På rasterna härmar hon fröken
med bryska gester och parodierar rektorns högtidliga
stämma.

Simone de Beauvoir färdigställde det 1954, då hon stod
på toppen av sin karriär. Hon fick Goncourtpriset för
sin roman ”Mandarinerna” samma år. Fem år tidigare,
1949, hade hon slagit igenom med ”Det andra könet”,
som i dag räknas som en av feminismens stora standardverk.

Simone blir lite chockerad av den vanvördnad som
Zaza visar. Men hon roas av den, och spelar med när
hon improviserar en dialog mellan två av deras lärare.
Det väcker något i henne.
”Hennes karikatyrer var så träffande att vi ofta stötte
till varandra med armbågen när vi såg fröken Dubois
öppna klasslistan eller slå igen en bok.”
De båda flickorna blir bästa vänner. De blir kända som
”De oskiljaktiga” (”Les inséparables”), vilket också är

Men när hon är klar med ”De oskiljaktiga” väljer hon
att lägga undan den. Det är inte förrän nu, nära sju årtionden senare, som romanen ges ut.
Beslutet togs av Sylvie Le Bon, som var Simone de
Beauvoirs livskamrat under de sista åren i livet, och i
dag själv är 80 år gammal.
– Simone beundrade Zaza och älskade henne. Hon var
oerhört viktig för henne, hon sa att hon hade gett henne ”lyckan att älska”. I Zaza fann hon något hon letat
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efter i hela sitt liv: någon att samtala med. Med sina
föräldrar kunde hon inte tala på det viset, för de behandlade henne inte som en jämlike. Men i Zaza hittade hon en jämlike, säger Sylvie Le Bon.

Andrée (Zaza), som blir alltmer kuvad av sin dominanta mor och får finna sig i att framtidsutsikterna begränsas till att hitta en någorlunda godhjärtad make.

***
”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Så sammanfattar de Beauvoir idéerna som utvecklas i ”Det andra
könet”. Påstått kvinnliga egenskaper – som svaghet
och passivitet – var inte grundade i någon biologisk essens, utan konstruerade. I förlängningen ledde det till
uppdelningen mellan kön och genus. Simone de Beauvoir blev med tiden en förgrundsgestalt för det som har
kallats andra vågens feminism.
Det är svårt att inte läsa ”De oskiljaktiga” som en litterär fortsättning på det feministiska projekt som de
Beauvoir inledde med ”Det andra könet”.
I romanen får vi följa hur Sylvie (Simone) inspireras av
väninnans upproriska hållning, och börjar göra sig fri
från den borgerliga uppväxtmiljön. Men i centrum står

När Zaza dör i en virussjukdom vid 21 års ålder är tragedin ett faktum. Genom Simone de Beauvoirs dagböcker vet vi att det är nu hon på allvar förlorar sin
gudstro.
Hon skriver om Zaza i ”En familjeflickas
memoarer” (”Mémoires d’une jeune fille rangée”,
1958).
Men i ”De oskiljaktiga” finns något som aldrig tidigare
har publicerats.
En kärleksförklaring.
***
När romanen gavs ut i Frankrike marknad fördes den
av förlaget som ”en historia som var för intim att berätta medan författaren ännu var i livet”. Filosofen Paul B
Preciado skrev i tidningen Libération att ”De oskiljak-
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tiga” avslöjat Simone de Beauvoirs ”andra sexualitet”.
Och att denna ”tidiga lesbiska passion” var den dolda
drivkraften i hela hennes författarskap.
Sylvie Le Bon är betydligt mer försiktig i sina slutsatser.
– Man måste respektera nyanserna i den här vänskapen. Men det är sant att det här var en väldigt intensiv
känsla för Simone, säger Sylvie Le Bon, som till vardags är filosofiprofessor, och rent tekniskt de Beauvoirs adoptivdotter.
Adoptionen var ett sätt att se till att författarens stora
arkiv hamnade i goda händer. Men de Beauvoir var
aldrig en mor för Le Bon. Och hon aldrig en dotter, i
egentlig mening.
– Jag är inte rädd för att kalla det kärlek. För jag älskade henne, och jag kommer alltid att älska henne.
Hon var en extremt generös och varm människa. Med
tiden bjöd hon in mig i sitt liv. Jag fick träffa hennes
vänner. Jag lärde känna Jean-Paul Sartre, Jacques-

Laurent Bost och alla de som man ibland ironiskt brukade kalla ”Familjen”.
Men innan dess fanns en annan familj.
***
Simone de Beauvoir är 19 år. Hon sitter i föräldrarnas
våning och läser filosofi, dagarna i ända. Hon drömmer
om att få arbeta med att skriva. Bli författare.
Föräldrarna har vid det här laget tvingats inse att dottern har läshuvud. Men den här dagen utbryter ett gräl.
Simones pappa säger att ”älska” är att ”utföra sina husliga uppgifter, vara tillgiven och känna tacksamhet”.
Simone protesterar. Kärlek måste vara något mer än
att känna tacksamhet, säger hon. Det kan inte bara
handla om att hamna i skuld till någon.
I en dagboksanteckning skriver hon senare: ”Så många
människor som aldrig har fått uppleva kärlek!”
Detta sökande efter en sann, jämlik kärlek skulle pågå
hela livet och är själva nyckeln för att förstå Simone de
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Beauvoir, menar Kate Kir patrick, som skrivit en
uppmärksammad biografi, ”Becoming
Beauvoir” (2019). Med hjälp av tusentals tidigare
okända dagboksanteckningar och brev, som Sylvie Le
Bon haft i sin ägo, tecknar Kirkpatrick en bild av en
skarpsinnig sökare, som ofta tvivlar och som märkts av
sin ungdom. Och Zaza spelar en viktig roll.
”Det som är så fascinerande med de Beauvoir är att
hon både instämmer i och motsätter sig det feministiska slagordet: Det personliga är politiskt. Vissa delar av
sitt liv delar hon gärna med sig av, med ett tydligt politiskt syfte. Men hon har också noga vaktat sina hemligheter, och i synnerhet de kärleksrelationer som hon
haft med ett antal kvinnor”, skriver Kate Kirkpatrick i
en essä i franska Philosophie Magazine.
Hon uttrycker hopp om att utgivningen av ”De oskiljaktiga” ska leda till att det börjar ändras.
I romanen skildras hur Sylvies (Simones) relation till
Andrée (Zaza) utvecklas, tills en brytpunkt kommer i
femtonårsåldern. Väninnan har nu en pojkvän och vid

ett tillfälle säger hon att han är ”den enda som älskar
henne precis som hon är”.
”Men jag då?” utbrister Sylvie (Simone).
”Du?”
”Du har aldrig vetat om det, men från den dagen jag
mötte dig var du allt för mig. Jag bestämde mig för att
om du dog, skulle jag själv dö omedelbart.”
Hon talar i förfluten tid. Försöker minska risken för
katastrof.
Vännen blir förbluffad. Hon invänder att hon trodde
att studierna och böckerna var det viktiga för Sylvie.
”Först och främst var det du. Jag hade gett upp allt för
att inte förlora dig.”
När hon vaknar nästa morgon känner hon sig besviken. För allt är sig så likt.
Några år senare möter de Beauvoir den unge filosofistudenten Jean-Paul Sartre.
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De läser båda vid Sorbonneuniversitetet i Paris. Och de
finner varandra i intresset för skrivandet, litteraturen
och filosofin.
Sartre vill att de ska gifta sig. Men de Beauvoir säger
nej.
Hon är övertygad om att giftermålet och barnafödande
är en fälla för kvinnor.
I stället sluter de en pakt. Ett öppet förhållande, där de
kan ha relationer med andra, men lovar att berätta allt,
in i minsta detalj.
Ibland har det framställts som ett manipulativt
schackdrag av Sartre. Men enligt Kate Kir patricks biografi framgår av dagboksanteckningar att de Beauvoir
redan ett par veckor efter mötet med Sartre var helt
klar om att det viktigaste var att bevara en ”vänskap i
tanken”.

När Simone de Beauvoir skriver ”De oskil aktiga” är
det alltså 1954, och hon är mitt uppe i det glamourösa,
intellektuella liv som hon ofta förknippats med. Hon
och Sartre har förvandlats till veritabla superstjärnor
på Paris restauranger och kaféer. Tusentals kommer
till deras föreläsningar.
Sartre reser det här året till Moskva och skriver en artikel där han hävdar att full yttrandefrihet råder i Sovjetunionen. de Beauvoir ringer och grälar på honom:
alla vet ju att det inte är sant. Men han vägrar kritisera
kommunistregimen.
På kvällstid håller de Beauvoir hov. Hon umgås med
”Familjen”, den frigjorda skaran i Sartres och de Beauvoirs inre krets, lever i ett förhållande med författaren
och filmregissören Claude Lanzmann, och har också
nära kontakt med den amerikanska författaren Nelson
Algren, som hon hade en passionerad affär med som
inspirerade nyckelromanen ”Mandarinerna”.

***
Det är vid denna tid som Simone bestämmer sig för att
skriva om Zaza.
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– I ”Mandarinerna” hade hon använt enormt mycket
av sig själv. Nu ville hon göra något annat, och återupptog därför ett projekt som hon haft sedan lång tid
tillbaka: att berätta om sin barndom och sina uppväxtår. Hon ville ta steget från romanform till självbiografi, säger Sylvie Le Bon.

Men hon slänger inte manuskriptet.
***

När manuskriptet är klart visar hon det för Sartre, som
kommit hem. Han sätter sig ned och läser. Och när han
ser upp är han inte nöjd.
– Sartre visste att hon ville skriva en självbiografi. Men
han såg snabbt att detta var en roman om Zaza. Så han
sa: ”Det här går inte.” På samma sätt som Simone de
Beauvoir skoningslöst kunde kritisera Sartre när hon
tyckte att något han skrev inte kommunicerade det han
faktiskt ville få sagt, kunde även han vara hård mot
henne, säger Le Bon.
Simone de Beauvoir ger Sartre rätt. Hon lägger romanen åt sidan och börjar skriva på självbiografiska ”En
familjeflickas memoarer”, som ges ut 1958.

Årtiondena före och efter denna period är de Beauvoirs
och Sartres privatliv minst sagt stormigt. Deras pakt
ledde redan på 1930-talet till flera komplicerade förhållanden med en rad kvinnor och män.
Vi vet att Simone de Beauvoir efter examen börjar arbeta som filosofilärare. Att hon behöll kontakten med
Sartre medan hon flyttade runt i Frankrike och i brevform utbytte detaljerade beskrivningar om sexuella utsvävningar.
I början av 1930-talet lärde hon känna Olga Kosakiewicz, en ung polska, och inledde en triangelrelation
med henne och Sartre. Även Olgas syster Wanda blir
del av den polyamorösa krets som bildas kring paret.
1938 skriver den 17-åriga judiska eleven Bianca Bienenfeld ett brev till de Beauvoir. Hon intygar sin beundran för sin lärare. De blir vänner, och efter ett tag
även älskare. När Jean-Paul Sartre visar intresse blir

 

362

Bianca först smickrad. Men på väg till ett hotell säger
han:

den frisinnade synen på sex och relationer förblev ett
tema under parets långa tid tillsammans.

”Hotellpersonalen kommer att bli förvånad. Där inne
tog jag en annan flickas oskuld igår.”

1977 skrev Sartre och de Beauvoir under en debattartikel som argumenterade för att sex med barn under 15
år borde vara lagligt, så länge det var frivilligt. Artikeln
har fått förnyad uppmärksamhet i samband med att
Vanessa Springoras bok ”Samtycket” kom ut 2019, där
hon skildrar hur hon utnyttjades som 14-åring av den
då 50-årige författaren Gabriel Matzneff.

Bianca Bienenfeld vittnar om detta i en bok från 1996, i
vilken de Beauvoir beskrivs som något av ett sexuellt
rovdjur som letade ”färskt kött bland sina studenter”
och ”tog sig en smakbit innan hon skickade dem vidare” till Sartre.
Jean-Paul Sartre dog 1980 och Simone de Beauvoir
1986. Ingen av dem har kunnat bemöta anklagelserna.
Det är känt att Simone de Beauvoir tillfälligt blev avstängd från jobbet som lärare 1943, efter att en mamma till en 17-årig elev anklagat henne för att ha försökt
förföra flickan. Enligt Kir patrick ger också brev och
dagboksanteckningar en bild av att de Beauvoir under
perioder var ledsen och nedbruten av alla intriger och
svek i den grupp som kom att kallas ”Familjen”. Men

Hur skulle Simone de Beauvoirs privatliv se ut i dag,
genom ett metoofilter?
Sylvie Le Bon avfärdar Bianca Bienenfelds anklagelser
mot Simone de Beauvoir som ”påhitt”. Men hon träffade de Beauvoir betydligt senare, 1960, då hon var student i Rennes. Då var hon 19 år. de Beauvoir var 52.
– Jag skrev och förklarade att jag beundrade henne
och tyckte om det hon hade skrivit. Eftersom hon hade
för vana att svara på alla läsarbrev, och i synnerhet de
från unga läsare, fick jag ett svar. Jag fortsatte mina
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studier, och träffade henne då och då. Med åren kom vi
varan ra mycket nära, för det fanns en stor ... känsla
av samhörighet mellan oss. Man kan säga att för mig
blev hon vad Sartre var för henne.

fikt. Vi kunde vara ute och resa på det viset i ett par
månader, och sedan återvända och möta Sartre i Rom.
Det var underbart! Men det går inte att kategorisera
den sortens mänskliga relationer.

Sylvie Le Bon beskriver en djupt kärleksfull relation
som innehöll fysisk kontakt och intimitet. Men inte
sex.

Hur kom det sig att du beslutade att ge ut ”De oskiljaktiga”?
– Simone och jag pratade ofta om Zaza och ibland även
om den här texten. Hon gav mig rätt tydliga instruktioner, och sa att det fanns saker hemma hos henne
som kunde publiceras. Jag är övertygad om att det här
överensstämmer med hennes vilja.

– Hon älskade kvinnor och att få vara intim med andra
kvinnor i en mycket nära vänskap, som den hon hade
med mig. För mig, som kände henne väl, är det uppenbart att hon var heterosexuell. Men det hindrar inte att
hon kunde visa stor ömhet. Och det vet jag en del om.
Samma sak med Zaza. Det är därför jag så gärna talar
om kärleksfulla vänskaper. För de är inte kyliga relationer utan fysisk kontakt. Det är en sorts kärlek.

Hur tror du hon hade sett på de senaste årens metoorörelse?
– Jag tror att Simone, liksom jag, hade sett metoo som
en rörelse som är fullständigt oundgänglig. Dessa saker
måste absolut talas om: våldtäkt, sexuella trakasserier,
incest. Locket måste lyftas, säger Sylvie Le Bon.

Hon och de Beauvoir kom under de här åren att resa
mycket tillsammans.
– Vi var flera gånger på bilsemester i Sverige, och körde runt i hela landet. Jag minns Stockholm som magni-

Erik de la Reguera
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erik@delareguera.se

”De oskiljaktiga” skrev hon 1954, men den har inte
publicerats förrän nu.

SIMONE DE BEAUVOIR.

Simone de Beauvoir (1908–1986) var en mycket produktiv fransk författare och filosof. Enbart hennes
samlade brev och självbiografi består av mer än en miljon ord.
Därtill publicerade hon en lång rad prisbelönta romaner, novellsamlingar, essäer, reportage och filosofiska
verk som ”Det andra könet”, som i dag räknas som en
feministisk klassiker.
2018 kom hennes kortroman ”Den brutna kvinnan” på
svenska i översättning av Kristoffer Leandoer (Ellerströms).
Hon grundade politiska tidskrifter, deltog i politiska
protester mot bland annat kriget i Algeriet, ledde regeringskommissioner och föreläste runt om i världen.

SYLVIE LE BON DE BEAUVOIR.

Sylvie Le Bon de Beauvoir är professor i filosofi, född
1941.
Hon skrev 1960 ett uppskattande brev till Simone de
Beauvoir under sin studenttid i Rennes, och träffade
filosofen i Paris några månader senare. Med åren blev
hon de Beauvoirs nära vän och bund förvant.
Efter Sartres död 1980 ville den barnlösa de Beauvoir
försäkra sig om att hennes arkiv hamnade i goda händer. Hon adopterade därför Sylvie, som i dag formellt
är testamentsexekutor och har rätt att ta beslut om
publicering av brev och andra outgivna verk.Sylvie Le
Bon de Beauvoir har skrivit förordet till ”De oskiljaktiga” (övers. Kristoffer Leandoer, Lind &

I slutet av sitt liv skrev hon mycket om ålderdomen,
och hur äldre behandlas i det moderna samhället.

 

s

 

 

365

18 Internationellt
grävpris till DN
DN:s avslöjande om bitcoi bedragarna tilldelas ett internationellt grävpris – Investigative
Journalism for Europe Impact Award. Granskningen gjordes i samarbete med den internationella grävorganisationen Occrp.
– Det är otroligt hedrande att DN:s undersökande
journalistik uppmärksammas i de här sammanhangen
och det visar tydligt att vi håller en otroligt hög nivå
även med europeiska mått, säger DN:s granskande reporter Mattias Carlsson.
Det var i mars 2020 som DN kunde avslöja det nätverk
som låg bakom de så kallade bitcoi bedrägerierna som
drabbat en stor mängd svenskar. Bedragarna kontaktade svenskar med löften om att de genom påstådda
investeringar i kryptovalutan bitcoin skulle kunna bli
rika. Men allt var egentligen en bluff och i stället fick

flera svenskar, som satsat alla pengar de ägde, sina liv
sönderslagna.
Bedrägerierna genomfördes i centrala Kiev, och DN
kunde med hjälp av en dold kamera och en källa inne i
företaget Milton Groups lokaler avslöja hur verksamheten gick till. Granskningen, som publicerades i flera
delar, pågick under ett års tid. I DN:s publiceringar
stod Mattias Carlsson för text och Alexander Mahmoud
för foto.
Totalt fyra projekt prisades under torsdagen. Förutom
DN:s Bedrägerifabriken fick även arbetena The Daphne project, The Troika laundromat och Lost in Europe
pris. I sin motivering beskrev juryn Bedrägerifabriken
som en ”imponerande bit gammaldags grän överskridande journalistik”.
IJ4EU Impact Award syftar till att hylla journalistiska
samarbeten över landsgränser. Bedräger fabriken genomfördes i samarbete med den internationella grävorganisationen Organized Crime and Corruption Re-
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porting Project, Occrp, och ledde till en stor mängd reportage på flera olika språk i flera olika länder.
– Det visar också styrkan när journalister från olika
länder samarbetar. Granskningen baserades på uppgifter som DN fått fram men tillsammans med vår samarbetspartner Occrp och tidningar från mer än 20 länder kunde visa den globala omfattningen av de här bedrägerierna, säger Mattias Carlsson.

18 Covidsjuka rädda
för vård på sjukhus –
får syrgas hemma
Två gånger per dag åker Angelica Quintero, 43,
för att fylla på syrga tuber åt sin covi sjuke
morbror.
– Han tror att han kommer att dö om han läggs
in på sjukhus.

Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se

Morbrodern är en av många i Mexiko som föredrar att vårdas av anhöriga i hemmet. Landets dödstal skrevs upp med 60 procent sedan
myndigheterna räknat in de covidsjuka som
dött i sina egna hem.
MEXICO CITY. Oscar Silva drar en tom syrgasflaska
på vagn över torget i kommunen Iztapalapa i huvudstaden Mexico City.
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– En flaska räcker knappt ett dygn. Jag måste fylla på
den varje dag, säger han.
Oscar Silva, 55 år, har covid-19. Han pustar ut på en
betongbänk där andra coronasmittade personer sitter
på rad i väntan på att få sina syrgasflaskor fyllda.
Framför dem står en av kommunens skåpbilar med
stora syrgastuber parkerad. Kommunen fyller på patienternas flaskor gratis.
– Jag vill inte hamna på ett sjukhus. Jag föredrar att få
syrgas i hemmet, säger Oscar Silva.
Hela hans familj har varit smittad. När det var som
värst förra månaden låg Oscar och hans fru på vardera
sidan av sängen med var sin syrgasmask för ansiktet.
Deras två söner fick också covid-19, men behövde inte
syrgas. Nu har alla tillfrisknat utom Oscar.
– Jag hoppas verkligen att han blir frisk snart igen, säger hans fru Blanca Mota.
Nästa person i syrgaskön är Angelica Quintero. Hon
vårdar sin coron smittade 76-årige morbror i hemmet.

– Han tror att han kommer att dö om han läggs in på
sjukhus, säger Angelica Quintero som har med sig sin
11-åriga dotter Citlali.
Sjukhuset har lånat ut två småflaskor syrgas till henne.
Det är inte tillräckligt. En flaska räcker bara i fyra
timmar. Hon måste pendla till torget två gånger om
dagen.
– Jag försöker få tag på en större syrgasflaska, men alla
är utlånade, säger hon.
Hon tänker se om det kan finnas någon på den svarta
marknaden som hon kan hyra.
– Min morbror har rökt i hela sitt liv. Han behöver syrgas dygnet runt, säger Angelica Quintero.
Hon uppskattar kommunens initiativ att stå för gratis
påfyllning.
I början av pandemin var det endast privata företag
som sålde syrgas till patienterna.
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– Jag är ensamstående och arbetslös. Min 24-åriga son
försörjer oss. Om inte syrgasen varit gratis hade min
morbror inte klarat sig.
När pandemin var som värst i Mexiko under januari i
år tog syrgasen slut på flera håll i landet. Priset på den
svarta marknaden steg snabbt. En påfyllning kostade
flera tusen kronor. Efterfrågan på syrgas blev så stor
att landets kriminella karteller började råna transporter på motorvägarna för att sälja gasen på den svarta
marknaden.
Många personer dog i sina hem och myndigheterna
hann inte med att föra in statistiken. Först när situationen lugnat sig insåg hälsodepartementet att antalet
döda i covid var betydligt högre än vad som rapporterats. I slutet av mars tvingades hälsodepartementet
skriva upp dödstalen med nästan 60 procent och uppgav att 321 000 hittills hade dött under pandemin, vilket då var fler än i Brasilien.

att köa utanför de överfyllda sjukhusen valde många
att stanna kvar i hemmet.
– Det finns en uppfattning om att våra sjukhus är dåliga. Folk tror att de blir sämre om de blir inlagda. Det
är inte så längre, men den äldre generationen undviker
fortfarande gärna sjukhus. De vill vara nära sina anhöriga, säger vårdarbetaren Oscar Barra.
Efter det kraftiga utbrottet i januari erbjuder kommunen gratis snabbtester på torget varje dag, med start
klockan åtta. Tanken är att smittspåra och isolera de
sjuka, men kommunen har endast resurser att testa
250 personer om dagen.
För att få en tid köar folk från tidig morgon. Paret Guadalupe och Carlos Corona tog med sig var sin hopfällbar pall hemifrån, hoppade på en tidig buss och kom
till torget fem på morgonen. De lade filtar över sina
knän för att värma sig i den kyliga morgonen.

Iztapalapa, med sina 1,8 miljoner invånare, är den
kommun i Mexico City som drabbats värst. I stället för
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I förra veckan hade de Carlos Coronas bror på middag.
Tre dagar senare ringde brodern och berättade att han
insjuknat i covid-19.
– Vi kände att vi var tvungna att testa oss. Vem vet?
säger Guadalupe Corona, 53.
När solen går upp vid halv åtta har nästan hundra personer samlats i kön bakom dem.
– Det är bra att kommunen tar situationen på allvar
och erbjuder dessa tester, säger Carlos Corona som är
fysiklärare i grundskolan.
Kvart i åtta delar kommunens personal ut biljetter till
alla som står på rad i en organiserad kö med en och en
halv meters mellanrum. Guadalupe kallas fram till ett
av tälten för att testas.
Sjuksköterskan lyfter upp hennes huvud så att hon ska
få ned den långa topsen i näsborrarna. Guadalupe grimaserar.

Hennes man grimaserar också.
De som testats samlas sedan i solen mitt på torget. Efter en halvtimme kommer en av de ansvariga med en
lista på de som testats negativt. Hon läser upp namnen
med tydlig röst.
En efter en går personerna fram och får ett intyg på sitt
negativa provsvar. Guadalupe och Carlos Corona kallas
inte fram. Guadalupe tittar på sin man, som rycker på axlarna.
Till slut går Guadalupe fram till den ansvarige.
– Varför ropar du inte upp våra namn?
– Ni ska få träffa en läkare sen, svarar den ansvarige.
Guadalupe blir tyst. Sedan hänvisas hon, hennes man
och ett tiotal andra personer till ett tält där en läkare i
vit rock sitter bakom ett bord. Guadalupe sätter sig på
stolen framför honom.

– Det var obehagligt, säger hon.
370

– Jag måste tyvärr meddela att ni har testats positivt,
säger läkaren och sträcker över en låda med huvudvärkstabletter.
– Du måste se till att äta ordentligt, vädra ut hemma
och inte träffa någon. I två veckor måste du vara isolerad, säger läkaren medan Guadalupes tårar rinner nedför kinderna.

Hittills har över 11 miljoner personer vaccinerats och
innan månaden är slut har presidenten Andrés Manuel
López Obrador lovat att alla över 60 år ska ha vaccinerats.
Mexiko har 126 mil oner invånare och är världens 15
största ekonomi.

Hennes man testades också positivt. Medan han pratar
med läkaren ställer jag mig på tryggt avstånd från Guadalupe.
– Jag beklagar, säger jag.
– Jag är rädd, svarar hon.
Henrik Brandão Jönsson
ÖVER 11 MILJONER VACCINERADE

Mexiko är ett av de länder som började vaccinera sin
befolkning först. Första dosen gavs under julafton förra
året.
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18 Tjeckien utvisar 18
ryska diplomater

vitjok i Salisbury i Storbritannien i mars 2018. Männen
är nu efterlysta av tjeckisk polis.

18 ryska diplomater utvisas från Tjeckien, som
pekar ut den ryska säkerhetstjänsten som ansvarig för sprängningen av två militära förråd.

clas.svahn@dn.se

Clas Svahn

– Det finns skälig grund att misstänka att befäl inom
den ryska militära underrättelsetjänsten GRU:s enhet
29155 var inblandade i explosionerna i de båda förråden, sa Tjeckiens premiärminister Andrej Babis vid en
presskonferens på lördagen.
Två personer dödades när ammunitionsförråden i staden Vrbětice exploderade den 16 oktober och 3 december 2014.
En utredning gjord av Tjeckiens säkerhetstjänst visar
att två av de som misstänks ligga bakom explosionen
är samma män som pekats ut som ansvariga för mordförsöket på den tidigare ryske dubbe agenten Sergej
Skripal och hans dotter Julia som förgiftades med no-
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18 Över tre miljoner
döda i pandemin
Mer än tre miljoner människor har avlidit i coronapandemin, enligt Johns Hopkins-universitetet i USA. I
januari 2021 passerade dödstalet två miljoner, ett tecken på att smittspridningen har accelererat.
Värst drabbat just nu är Brasilien, med omkring 3 000
dödsfall per dag och nästan 370 000 totalt. Även i Indien ökar dödsfallen mycket kraftigt med ungefär 1
000 döda per dygn.

18 Iransk tv pekar ut
person för atomsabotage
Iran. Statlig iransk tv pekar med namn och bild ut en
person som skyldig till sabotaget mot kär energ anläggningen Natanz förra helgen, som regimen tillskriver ärkefienden Israel. Personen ska enligt tv-kanalen
ha flytt landet.
TT-Reuters
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18 Hjälp på väg till arbetslösa matadorer
Spanien. 6 000 åskådare tillåts när tjurfäktningsarenan Las Ventas i Madrid öppnar för publik igen. Ett
välgörenhet evenemang kommer att hållas den 2 maj
för matadorer som blivit arbetslösa till följd av pandemin.
TT-Reuters

18 Tysklands gröna
parti kan bli landets
mäktigaste
Det började med att vänste liberala kommunister, och konservativa förenades i kampen
mot miljöförstöring. Nu kan milj partiet De
gröna bli Tysklands mäktigaste vid valet i höst.
För första gången utser partiet en kandidat till
posten som förbund kansler.
BERLIN. – Egentligen var det ett underverk att vi
över huvud taget lyckades grunda ett parti.
Så beskriver en tidigare partimedlem mötet den 13 januari 1980 för den tyska tidningen BNN. 1 004 vuxna,
och ett okänt antal barn, hade samlats i stadshuset i
Karl ruhe för att skapa ett parti som kunde göra något
åt milj förstöringen, kärnkraften och ojämlikheten
mellan män och kvinnor.
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Medlemmarna bråkade om mycket – kommunismen,
kapitalismen, aborträtten. Ändå lyckades de enas om
ett partiprogram (som försvarade aborträtten och kritiserade både kommunism och kapitalism). Partiet Die
Grünen, De gröna, hade bildats.
Drygt 40 år senare har partiet upplevt Tysklands återförening, slagit sig ihop med det östtyska partiet
Bündnis 90, och skaffat sig ett huvudkontor i Berlin.
Partiet har släppt kravet på att avskaffa försvarsmakten, rört sig från vänsterkanten mot den politiska mitten och är i dag representerat i 11 av 16 delstatsregeringar.
De gröna som ville vara ”grus i maskineriet”, som en
partimedlem beskriver det, är nu landets näst största i
opinionsmätningarna, efter Angela Merkels CDU/CSU.
Vid valet i september bedöms De gröna ha chans att
erövra Tysklands viktigaste maktposition – förbundskanslerposten.
Först ska de, för första gången i partiets historia, utse
en kandidat.

Vore den tyska valrörelsen ett mästerskap står vi nu inför två semifinaler. Den ena spelas mellan det kristdemokratiska partiet CDU:s ledare Armin Laschet och
systerpartiet CSU:s Markus Söder. Den är dramatisk
och känslostyrd – när den ena ser ut att ha övertaget
slår den andra plötsligt tillbaka. Än har de båda unionspartierna inte meddelat när kampen ska avgöras.
Den andra semifinalen avgörs på måndag. Den är sansad och strategisk, precis som de båda spelarna.
Annalena Baerbock och Robert Habeck har delat på
partiledarskapet i De gröna sedan 2018. Han beskrivs
som den karismatiska, hon som den effektiva. Han talar flytande danska, har doktorerat i filosofi och arbetar som författare. Hon har varit framgångsrik inom
gymnasti grenen trampolin, är jurist och har tidigare
arbetat som journalist.
Robert Habeck, den karismatiska, har länge varit väljarnas favorit. Men Annalena Baerbock har knappat in.
30 procent av väljarna vill se Robert Habeck som kanslerkandidat, 25 procent föredrar Annalena Baerbock.
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Detta enligt en undersökning från opinionsinstitutet
Civey som tidningen Der Spiegel nyligen publicerat.
Den som letar efter skandaler kring partiledarna får
nöja sig med små pinsamheter. Som att Annalena
Baerbock misslyckats med att uttala ordet ”desinfektionsmedel” i en talkshow. Eller att Robert Habeck
kommenterade det högernationalistiska partiet AFD:s
framgångar i delstaten Thüringen med att säga att delstaten måste ”bli en demokrati”. Senare sa politikern
att han menat ”förbli”.
Marc Debus, professor i statsvetenskap vid universitetet i Mannheim, säger att det är svårt att avgöra vem av
de båda som kommer att bli partiets kandidat.
– Habeck har fördelen att han till skillnad från Baerbock har regeringserfarenhet och uppfattas som mer
folklig. Samtidigt har han i vissa intervjuer visat upp
kunskapsluckor inom aktuella politiska frågor. Baerbock är alltid otroligt påläst och välförberedd, säger
Marc Debus.

Enligt statsvetaren kan det tala till Annalena Baerbocks fördel att hon är kvinna, eftersom kanslerkandidaterna från CDU/CSU och socialdemokratiska SPD är
män.
Kandidaterna själva har lovat att fatta ett gemensamt
beslut. Processen har varit anmärkningsvärt diskret –
tyska politikreportrar förundras över hur lite information som läckt ut från partiets högkvarter i centrala
Berlin. Partiledarnas förhållningssätt väcker beundran
hos de som ser den öppna striden om kanslerkandidatposten inom CDU/CSU som ett skräckexempel.
Men det är inte alla som är nöjda med utvecklingen
inom partiet, det som grundades av människor med
vitt skilda åsikter den där januaridagen i Karlsruhe.
– Jag känner inte igen mitt parti längre, säger Antje
Vollmer, som hade sitt första uppdrag för partiet i det
tyska parlamentet på 1980-talet, till tidningen Der Spiegel.
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77-åringen säger till tidningen att det som en gång var
ett idealistiskt parti har omvandlats till ”ett maktinstrument”. Hon är inte ensam om sin kritik. Luisa
Neubauer, fron figur för den tyska grenen av klimatrörelsen Fridays for Future, har tidigare sagt till DN att
De grönas klima politik är otillräcklig, om Tyskland
ska nå målen i Pari avtalet.

Vänsterpartiet Die Linke: 7 %
Källa: Opinionsinsitutet Forschungsgruppe
Wahlen, 16 april

Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
FAKTA. CDU/CSU LEDER I OPINIONSMÄTNINGARNA

Så ser opinionsläget ut inför valet till förbundsdagen i
september:
Kristdemokratiska CDU/CSU: 31 %
Bündnis 90/De gröna: 21 %
Socialdemokratiska SPD: 14 %
Högernationalistiska AFD: 11 %
Marknadsliberala FDP: 9 %
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18 Prins Philip fördes
till sista vilan
När Storbritanniens prins Philip på lördagen
fördes till sin sista vila blev det en begravningsakt präglad av enkelhet och av omfattande coronarestriktioner.
Prins Philip avled 99 år gammal den 9 april efter en
kortare tids sjukdom där han opererats för hjärtproblem under våren. Drottning Elizabeth och prins Philip
hade då varit gifta i 73 år.
När prinsen på lördagseftermiddagen fördes till sin
sista vila strålade solen från en närmast klarblå himmel över Windsor Castle strax väster om London. Det
blev en begravningshögtid som genomfördes på det
sätt som hertigen av Edinburgh själv hade önskat, men
där pandemins verklighet bidrog till att göra den ännu
enklare än planerat.

Mottot prinsen hade satt för ceremonin var att den
sista hyllningen till honom skulle genomföras ”utan
ståhej”, utan några överdrivna hyllningar. Och coronarestriktionerna kom att göra det sista farvälet till en intim familjeangelägenhet där endast 30 personer fick ta
plats i bänkarna inne i kyrkan och där drottning Elizabeth själv satt ensam på sin bänk och mitt emot henne,
på andra sidan gången, prins Charles och hans hustru
Camilla.
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och en
rad andra politiker som normalt skulle ha varit på plats
fick följa begravning akten på tv. Liksom prins Harrys
fru Meghan, som följde ceremonin på distans från parets hem i Kalifornien sedan hon avråtts från att resa
av sin läkare då hon väntar parets an ra barn.
Begravningen genomfördes i slottskyrkan St George’s
Chapel vid Windsor Castle med endast den närmaste
familjen samlad, samt tre av prinsens tyska släktingar,
sittande på coronasäkert avstånd i sin respektive bubblor, iförda svarta munskydd.
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Prinsens kista fördes till kyrkan i den militärgröna
Land Rover som designats av prinsen själv för begravningen.
I den korta processionen mellan slottet och kyrkan
promenerade prins Harry och hans bror prins William
med kusinen Peter Phillips emellan sig, men ett steg
bakom dem. När de båda lämnade ceremonin gick de
bredvid varandra och samtalade. Drottningen anlände
till kyrkan i en mörkviolett Bentley.
När kistan nådde fram spelades Storbritanniens nationalsång ”God save the queen”.
Också musiken som spelades under begravningsakten
hade valts av prinsen; Johann Sebastian Bachs
”Schmucke dich, o liebe Seele”, Sir William Harris
”Adagio espressivo”, Percy Whitlocks ”Salix”, Louis Viernes ”Berceuse” och Ralph Vaughan Williams
”Rhosymedre”.
När kistan fördes från bilen in i kyrkan, klockan 16
svensk tid, hölls en tyst minut över hela Storbritanni-

en. På kistan låg det svärd prinsen fått av kung George
VI när han gifte sig med Elizabeth 1947, hans mössa
och vita blommor. Kistan draperades av prinsens personliga flagga med färger som representerar prinsens
egen bakgrund; Danmarks vapen, Greklands flagga,
familjen Mountbatten och slottet i Edinburgh.
Begravningsceremonin förrättades av dekanen av
Windsor, David Connor, och ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, i en kyrka där flera kungar redan
ligger begravda.
– Vi har inspirerats av hans osvikliga lojalitet till vår
drottning, av hans arbete för nationen och samväldet,
av hans mod och tro. Med stor tacksamhet minns vi
hur hans långa liv varit ett exempel för oss. Våra liv har
berikats av hans vänlighet, humor och medmänsklighet, sa David Connor bland annat.
Under begravningsakten sjöng en endast fem personer
stor kör som befann sig i en annan del av kyrkan på
grund av covid-19-situationen. Kören framförde bland
annat ”Russian kontakion of the departed”, en katolsk
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begravningssång som visade på prinsens härkomst och
att han en gång döptes in i den katolska tron.
Prinsens kista kommer att placeras i den kungliga
kryptan under golvet i St George’s Chapel där bland
andra George III och Henry VIII vilar.
Den kungliga familjen hade bett allmänheten att inte
lägga några blommor framför Windsor Castle utan i
stället skriva sina hyllningar till prinsen i en kondoleansbok på nätet.

18 Katrine Marçal:
Prinsens sista vilja
uppfylldes – färden
med Land Rovern
”Stoppa in mig i en Land Rover och kör mig till
Windsor”, påstås prins Philip ha sagt till drottningen gällande sin egen begravning.

Clas Svahn

Land Rover blev det onekligen.

clas.svahn@dn.se

Den ovanliga bil som i går körde prins Philips kista
började han designa tillsammans med den brittiska biltillverkaren redan år 2003. Då var prinsen 83 år gammal och kunde förstås inte veta att han skulle leva till
99 års ålder.
Det var 12 grader varmt i Windsor i går. En ensam
klocka i tornet på den västra sidan av slottet slog. Varje
minut avfyrades en kanon. 700 soldater stod uppställda längs vägen.
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Prins Philip var veteran från andra världskriget men
inne i St George’s Chapel var det inga uniformer som
gällde. Drottningen hade fattat beslutet. Annars hade
det kunnat bli pinsamt för prins Harry. Hertigen av
Sussex har ju efter att ha lämnat sin roll i det brittiska
kungahuset, för en karriär som podcast- och dokumentärfilmsproducent i USA, inte längre någon rätt att
bära uniform.

En socialt distanserad kör på fyra personer sjöng
psalm 104. Längst fram satt en liten svartklädd kvinna
ensam bakom sitt munskydd.
Drottningen.
Att prinsens kista åkte Land Rover var helt i enlighet
med bilden av honom i Storbritannien som något av
den ”ultimata engelsmannen”. Tillsammans med sin
fru var prins Philip själva symbolen för det som i Storbritannien kallas för ”the greatest generation”, de som
är födda mellan år 1901 och 1927 och som var unga
under andra världskriget.

Förutom uniformer hölls det ingen predikan, inga tal
och ingen premiärminister närvarade under begravningen.
Bristen på tal hade att göra med prins Philips allmänna
inställning till verkligheten: man ska inte ägna sig åt
sentimentalitet offentligt, tyckte han. Men bristen på
premiä minister hade att göra med pandemin. Bara 30
personer får delta i begravningar i Storbritannien för
tillfället. Boris Johnson gav därför upp sin plats till
förmån för en av prinsens familjemedlemmar.

De senaste dagarna har det skrivits mycket om den här
generationens värderingar i brittisk press: hur de
byggde landet utan att klaga och hur de nu alla, precis
som prins Philip håller på att dö. Vad kommer det att
innebära?
Prins Philip och drottningen representerar en sammanbiten pliktkänsla och skulle aldrig sätta sig och tala
ut hos Oprah Winfrey. Man må förlora vänner och fa-
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miljemedlemmar, ha en mor som blir schizofren och få
sin morbror sprängd i luften av IRA. Man fortsätter
likväl att klippa band utan att röra en min. Prins Philip
har under sin kungliga karriär genomfört 22 000
kungliga engagemang.

Prins Philip var en dansk/tysk/grekisk flykting som
konverterade från den grekiskortodoxa kyrkan när han
gifte sig. Han var en grekisk prins som växte upp i Paris – talade franska och tyska men såg sig själv som
dansk.

De senaste dagarna har prinsen hyllats för den här
pliktkänslan i brittisk press och det har naturligtvis
ofta varit i kontrast mot hur yngre kungligheter de senaste decennierna har velat förverkliga sig själva genom allt från att skilja sig till tala ut i tv.

Sedan blev det internatskola. Först i Nazityskland och
så småningom i det Skottland som han skulle komma
att älska. Han slogs för Storbritannien under andra
världskriget men hade en stor del av sin familj på den
tyska sidan.

Men det är två saker som man måste komma ihåg när
prins Philip lyfts fram som själva sinnebilden för en
konservativ engelsman – det är att han varken var särskilt engelsk eller särskilt konservativ.
För om det är någon som har drivit på för att modernisera det brittiska kungahuset är det prins Philip. Han
öppnade upp och dammade av. Ofta under stort motstånd.
Dessutom var han utlänning.

Därför fick de inte komma på hans bröllop 1947.
I brittiska medier var förvirringen i flera decennier stor
över vilken nationalitet prinsen över huvud taget hade.
Man visste inte vad man skulle kalla honom. Sedan bestämde man sig alltså för att han var ”den ultimata
engelsmannen”. Det säger trots allt en del om hur expansiv den brittiska identiteten är.
”Stoppa in mig i en Land Rover och kör mig till Windsor.”
Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se
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18 Mysteriet med den
magnetiska myonen
Ett nytt och länge efterlängtat resultat från
partikelfysiken kan öppna dörren för helt ny
fysik, med nya okända krafter och partiklar.
– I dag är en alldeles särskild dag, som inte bara vi
utan hela det internationella fysiksamfundet länge har
sett fram emot.
Så presenterade den italienska fysikern Graziano Venanzoni de första resultaten från experimentet Muon
g-2 förra veckan. Han är en av talespersonerna för experimentet, som finns på Fermilab utanför Chicago.
Precis som Graziano Venanzoni säger var resultaten
efterlängtade av många fler än de drygt 200 fysiker
som jobbar med experimentet. Och få kan ha blivit besvikna. Mätningarna från Muon g-2 ger anledning att
hoppas att vi snart kan få belägg för ny och okänd fysik
bortom våra kända teorier.

För 20 år sedan såg fysiker vid Brookhaven National
Laboratory på Long Island i New York tecken på att en
partikel som kallas myon inte beter sig riktigt som den
borde, eller som teorin säger att den ska. Det gick inte
att dra några säkra slutsatser då, men det var tillräckligt intressant för att forskare runt om i världen skulle
titta närmare på fenomenet – både genom att göra
bättre teoretiska beräkningar och genom att planera
för nya och exaktare mätningar i experiment.
Det nya resultatet från Muon g-2 överensstämmer väl
med mätningarna från Brookhaven. Därmed stämmer
det också dåligt med den så kallade standardmodellen,
teorin som beskriver materiens minsta beståndsdelar
och krafterna som verkar mellan dem.
– Experimentet på Brookhaven National Laboratory
slutade 2001, och där kunde de inte nå större noggrannhet. Men det kan de på Fermilab. Inom fysiken
vill vi ju alltid kontrollera resultat. Reproducerbarhet
är den heliga graalen, säger Stefan Leupold, professor
vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala
universitet.
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Fortfarande är det för tidigt att säga säkert att standardmodellens förutsägelse inte stämmer.
– Sannolikheten för att allt är okej, och att standardmodellen stämmer överens med verkligheten här, är
just nu en på 40 000. Så det är inte särkskilt troligt,
men det finns fortfarande en liten möjlighet att det
passar ihop, säger Stefan Leupold.
Partikelfysiker har mycket höga krav på bevis för nya
fynd. Innan de säger att det verkligen finns säkra belägg för en ny upptäckt får det vara högst en chans på
3,5 miljoner för att mätningen bara beror på slumpen.
Där är vi inte riktigt än, men förhoppningsvis snart,
när fysikerna vid Muon g-2 har hunnit analysera mer
data.
– De har tagit betydligt mer data redan, och de kommer att få en noggrannhet som är fyra gånger bättre
när de är klara, säger Johan Bijnens, professor i teoretisk partikelfysik vid Lunds universitet.

Johan Bijnens och Stefan Leupold arbetar båda sedan
länge med teoretiska beräkningar av det experimentet
vid Fermilab mäter: myonens magnetiska moment.
Myonen är en ungefär 200 gånger tyngre kusin till
elektronen, och den har fått sitt namn från den grekiska bokstaven my, µ, som fysiker tidigt började använda
som beteckning för partikeln. Precis som elektronen
beter sig myonen som om den har en liten inre magnet.
När myonen rör sig i ett magnetfält kommer riktningen
på den inre magneten att vrida sig i cirklar. Det är hastigheten på den vridningen som Muon g-2 mäter, och
som avviker så mycket från vad teorin säger att fysiker
ser det som ett möjligt tecken på nya okända krafter
eller partiklar.
Partikelfysiken har bjudit på överraskningar tidigare.
Myonen själv är en av dem. Den upptäcktes i kosmisk
strålning på 1930-talet. På 1960- och 70-talet, när
standardmodellen utvecklades och forskarna började
få klart för sig hur materiens minsta beståndsdelar
fungerar, blev det tydligt att myonen är avvikande. Den
är inte uppbyggd av kvarkar, som neutronerna och
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protonerna i atomkärnan och nästan alla andra partiklar vi känner till. I stället är den en mycket tyngre och
instabilare version av elektronen, och den verkar inte
spela någon roll alls för kärnreaktioner och liknande.
”Vem beställde de här?” (”Who ordered these?”) sammanfattade fysikern och Nobelpristagaren Isidor Isaac
Rabi saken.
Standardmodellen har testats och utmanats i decennier, men hittills har teorin hållit. När Higgspartikeln
upptäcktes år 2012 kom den sista biten i teoribygget på
plats: den som förklarar hur partiklar får massa.
– Higgspartikeln var en mycket viktig bekräftelse på
att vi har en otroligt välfungerande teori och att vi förstår hur saker fungerar. Det nya resultatet visar att det
fortfarande finns saker kvar att utforska och förstå.
Båda två är mycket viktiga upptäckter, säger Stefan
Leupold.
Det finns saker som standardmodellen inte förklarar,
till exempel vad den så kallade mörka materian, som
utgör nästan 27 procent av universum, består av. Tec-

ken på ny fysik bortom standardmodellen kan hjälpa
forskarna på vägen mot en ny och mer fullständig teori.
Men för att hitta avvikelser som den Muon g-2 kan ha
sett krävs en enorm precision, både hos teori och hos
experiment.
– Precision är ju något vi också är beroende av i vår
vardag. Tänk dig att du vill åka från Stockholm till Göteborg. För 200 år sedan skulle du ha varit glad om du
visste vilken dag du skulle komma fram. Men nu blir
du arg om tåget är en kvart försenat, säger Stefan Leupold.
Att det går att mäta något så noggrant som fysikerna
vid Fermilab gör är en bedrift i sig.
– Om jag jämför med resan från Stockholm till Göteborg måste vi veta på mikrosekunden när tåget anländer. Minuter är inte tillräckligt. Vi har en grupp människor som kan mäta tågets ankomst på mikrosekunden, och en annan grupp som beräknar exakt, på mik-
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rosekunden, när tåget ska komma fram, säger Stefan
Leupold.

nen påverkas av alla andra partiklar som finns, både
kända och okända.

Om mätningen från den ena gruppen inte stämmer
med beräkningen från den andra gruppen måste fysikerna ta reda på allt som kan ha påverkat hur lång tid
resan tog, fortsätter han.

– Om det finns partiklar som vi ännu inte har upptäckt
kommer de att bidra till detta. Även om effekterna är
mycket små kan vi se dem om vi kan mäta tillräckligt
noggrant, säger Johan Bijnens.

– Kanske var det en liten jordbävning någonstans, som
skakade rälsen och fick tåget att gå lite snabbare eller
lite långsammare. Kanske fanns det sand på rälsen? Vi
får prata med geologer om de har observerat någon
jordbävning, och med vittnen som kan ha sett någon
slänga sand på spåren, och så vidare. När vi har gjort
allt sådant och ändå inte kan förklara hela skillnaden
mellan beräkningen och verkligheten måste vi göra fler
mätningar för att se om skillnaden finns kvar.

Det betyder inte att standardmodellen är fel, men är ett
tecken på att det finns fysik bortom den.
– Jag brukar säga till mina studenter att Einstein inte
visade att Newton hade fel. Han visade att Newton inte
alltid hade rätt, säger Johan Bijnens.
Maria Gunther
maria.gunther@dn.se

Bokstaven g i namnet på experimentet Muon g-2 är
partikelfysikernas beteckning för hur mycket magnetfältet påverkar myonen. Enligt de tidigaste modellerna
skulle g vara 2. Men så är det inte på grund av att myo-
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nan de började anlägga allmänna gravplatser i utkanten av byarna.

18 Karin Bojs: Döda
under golven ger svar
om patriarkat

Den mest kända av alla tidiga bondbyar heter Catalhöyük och ligger i nuvarande Turkiet, ungefär 30 mil
söder om Ankara. Cata höyük, som har skildrats i böcker av tidigare utgrävningsledaren Ian Hodder, var ett
stort samhälle med ett par tusen hus där flera tusen
människor bodde samtidigt.

Både vår mat och våra arbetsuppgifter förändrades dramatiskt när vi blev bönder i stället för
jägare. Men vad hände med könsmakten och
familjerna? Svaret finns hos de döda under
golven.
När jag gjorde research för boken ”Min europeiska familj: de senaste 54 000 åren” reste jag bland annat
runt på Cypern. Där studerade jag det tidigaste jordbruket – både den allra första vågen av bönder som anlände till ön för över 10 000 år sedan och ännu inte
hade börjat använda keramik, och den andra vågen,
där keramikkärl hade blivit en del av livsstilen. Det
konstigaste i dessa tidiga jordbrukskulturer, tyckte jag,
var böndernas vana att begrava sina döda direkt under
golvet i husen där de bodde. Det tog flera tusen år in-

Husen var fyrkantiga, ungefär lika stora, byggda av
sten och lera och låg tätt. I genomsnitt vart hundrade
år rasade de ihop, och då byggdes i allmänhet ett nytt
hus med identisk planlösning ovanpå. Och för varje
generation begravdes döda människor under golven.
Varje enskilt hushåll verkar ha haft sin egen lilla gravplats inomhus. Precis som på Cypern.
Den nya dna-tekniken ger möjligheter att analysera de
döda under husen, och se hur de var släkt med varandra.
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Det är en fråga av stor principiell betydelse. Släktskapen skulle kunna avslöja hur familjer var organiserade,
och om husen brukade ärvas på mödernelinjer eller fädernelinjer. Det skulle i sin tur säga mycket om hur
makt var fördelad mellan könen. Kort sagt – om man
vill spetsa till det – om de tidiga bönderna levde i patriarkat, som efterföljande samhällen har gjort ända in i
vår tid, eller om de var mer jämställda.
Redan för något tiotal år sedan skrev jag till Ian Hodder och frågade om han hade några dna-analyser på
gång för att utreda denna fråga. Det hade han inte.
Men nu är tekniken mogen och resultaten börjar
komma.
I veckan publicerade Ian Hodder tillsammans med
turkiska och svenska forskare – däribland Anders Götherström vid Stockholms universitet – en studie i Current Biology från fyra boplatser i Anatolien. Två av
dem, Asıklı Höyük och Boncuklu, är från den första vågen av bönder, före keramiken, 9 000–10 000 år gam-

la. De två andra, Catalhöyük och Barcın, är omkring 8
000 år, från tiden när keramikkärl hade blivit vanliga.
Totalt har forskarna fått ihop dna från 55 individer,
varav en del är tidigare publicerat material.
Arkeologiska utgrävningar har tidigare visat att jordbruket u gjorde en liten del av människornas försörjning före keramikens ankomst, de bevarade mycket av
sin livsstil som samlare och jägare.
Men i de två nyare bosättningarna hade jordbruket blivit mer dom nerande. Dessutom antyder dna- resultaten att familjernas sammansättning förändrades. Det
verkar bo – eller åtminstone begravas – människor i
husen som inte alls är biologisk släkt med varandra.
Forskarna kan framför allt uttala sig om barn, eftersom
de dna-analyserna har lyckats bättre. Att fosterbarn
blev vanligare är en möjlighet, liksom tjänstekvinnor.
Baserat på dna-resultaten kan det inte uteslutas att de
tidigare bönderna i Anatolien tillämpade ett system
där döttrar bodde kvar i sina föräldrahem och ärvde
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husen. I så fall i stor kontrast mot Europa, där patriarkala mönster verkar ha dominerat från stenåldersböndernas tid och framåt.
Dna-analyserna i Anatolien är än så länge begränsade
och det är för tidigt för tvärsäkra slutsatser om könsrollerna.
Men att kvinnorna hade en större del av makten när
jordbruket var i sin vagga – som flera forskare tidigare
har föreslagit – är än så länge helt i linje med de senaste dna-analyserna.
Karin Bojs
vetenskap@dn.se

18 81 kända kulturpersoner: ”Ge genast Navalnyj den vård han
behöver”
Den ryske regimkritikern Aleksej Navalnyjs
hälsa är allvarligt hotad och han måste få den
behandling han har rätt till. Det skriver fem
Nobelpristagare i litteratur och andra fö fattare, skådespelare, musiker och intellektuella i
ett upprop till Rysslands president Vladimir
Putin.
Texten publiceras samtidigt i Le Monde, Der
Spiegel, La Repubblica och ett flertal andra
tidningar.
”När detta skrivs hålls Aleksej Navalnyj fängslad i en
straf koloni som många advokater och människ rätt aktivister betecknar som en av de hårdaste i
Ryssland. Runt om i världen rapporteras att hans hälsa
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försämras, att han befinner sig i ett kritiskt tillstånd
och är i behov av omedelbar medicinsk vård.
Aleksej Navalnyj uppvisar symtom på svåra neurologiska störningar – konstant ryggvärk och förlust av
känseln i benen och händerna. Han lider också av svår
hosta och feber. Som rysk medborgare har han
lagstadgad rätt att bli unde sökt och behandlad av en
läkare han själv valt. Sedan han nekats denna rätt, den
30 mars, inledde han en hungerstrejk i protest.
Herr president, vi uppmanar er att vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att Aleksej Navalnyj omedelbart ges den medicinska behandling och vård som
han är i akut behov av och enligt rysk lag har rätt till. I
er egenskap av någon som svurit att upprätthålla lagen
är detta vad ni måste göra.”
UNDERTECKNARNA.
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18 Kinas hot mot
svenska företag har tyvärr varit framgångsrika
Hot och eftergifter följs av nya hot i en kedja
utan slut. Så ser verkligheten ut för många företag som är verksamma i Kina. De aktuella
svenska exemplen Ericsson och H&M visar att
den antidemokratiska taktiken varit framgångsrik, skriver Lars Ellström i en analys. Syftet är att splittra och försvaga EU.
I början av året avslöjades att Ericssons vd Börje Ekholm i sms till utrikeshandelsminister Anna Hallberg
hotade med att företaget kunde lämna Sverige (DN
6/1). ”Jag hoppas /…/ att vår närvaro i landet uppskattas”, skrev han men konstaterade också att ”som det
ser ut just nu är Sverige ett riktigt dåligt land för Ericsson”.
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Han ville att hon skulle ingripa och ändra på beslutet
av Post- och telestyrelsen (PTS) att utrustning från de
kinesiska telekomföretagen Huawei och ZTE inte ska
få användas i uppbyggnaden av det svenska 5G-nätet,
men egentligen handlade det om att värna det egna företagets ställning på den kinesiska marknaden. En
dryg vecka efter PTS-beslutet hotade Kinas ambassadör i Sverige att det ”kommer otvivelaktigt att påverka
Ericssons aktiviteter i Kina negativt” och Ekholm har
senare medgett att Ericsson har utsatts för liknande
hot från den kinesiska motsvarigheten till PTS.
På senaste tiden har de redan ansträngda svensk-kinesiska relationerna dessutom blivit ännu mera spända.
Efter att EU infört sanktioner mot några kinesiska
tjänstemän och institutioner med ansvar för brotten
mot mänskliga rättigheter i regionen Xinjiang slog den
kinesiska regeringen till med sanktioner mot tio personer och fyra organisationer inom EU, bland dem Björn
Jerdén, chef för nystartade Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet, vilket sannolikt ska förstås som ett hot mot Sverige, svensk ytt-

randefrihet och strävan att bygga saklig kunskap om
Kina.
Dagen efter publiceringen av den kinesiska sanktionslistan brännmärktes så H&M av det kinesiska kommunistiska ungdomsförbundet för att ”sprida rykten med
syftet att bojkotta bomull från Xinjiang”, vilket följdes
av en stormvåg av fördömanden på sociala medier av
denna ”smutskastning av Kina” och krav att det svenska företaget ska sparkas ut från Kina.
Bakgrunden var att H&M förra året på sin hemsida
hade lagt ut en förklaring att man såg med allvar på
rapporter om tvångsarbete i bomullsnäringen i Xinjiang. Det var därför knappast en tillfällighet att angreppet mot H&M kom just nu, inte heller att H&Ms förklaring av sin syn på tvångsarbete i Xinjiang inte längre
finns kvar på företagets hemsida. Det har ersatts av en
deklaration att man vill ”återvinna våra /kinesiska/
kunders, kollegors och affärspartners förtroende” samt
att man ”lyder lokala lagar och regelverk”.

395

Men det är inte säkert att det räcker. Ett par dagar efter att bråket om bomull från Xinjiang började krävde
en kinesisk myndighet en rättelse av en karta över Kina
på H&Ms hemsida som man menade inte korrekt återger kinesiska territoria krav på nästan hela Sydkinesiska havet. H&M accepterade och ändrade sin karta.
Därmed klev man rakt in i den pågående konflikten
mellan Kina och samtliga sydostasiatiska stater med
anspråk på delar av detta område. Speciellt i Vietnam
blev reaktionen snabb med krav via sociala medier att
H&M ska kastas ut även därifrån.
Hot och eftergifter följs av nya hot och det ena länkar
till det andra i kedjor utan slut. Så ser verkligheten ut
för många företag som är verksamma i Kina.
Samtidigt pågår sedan flera år en ihärdig kinesisk påverkansoperation i Sverige med starka inslag av hot
och personangrepp, väsentligen orkestrerad av den kinesiska ambassaden, beskriven av Göran Leijonhufvud
(DN 24/3). Syftet är att manipulera opinionen via kontakter med nyckelpersoner i samhället och näringslivet.

I ett vidare perspektiv är detta en del av en antidemokratisk våg som rullar över världen med Kina som auktoritärt kraftcentrum (Börje Ljunggren, DN 23/3). Det
är alltså inte bara Sverige och svenska företag som angrips men ändå tycks Sverige drabbas speciellt hårt. En
allmänt spridd uppfattning är att de kinesiska påverkansoperatörerna skulle använda vårt land som en experimentverkstad där man kan pröva olika metoder.
Det verkar inte sannolikt.
Snarare är det som händer här en del av en större strategi med syftet att splittra och försvaga EU för att bereda vägen för kinesiskt inflytande. I det perspektivet
är Sverige en intressant länk. Den svenska ekonomin
är starkt beroende av utrikeshandel – och därmed
känslig för hot och utpressning – samtidigt som vår
demokrati och yttrandefrihet är starka och med rätta
internationellt hålls fram som föredömliga. Om man
skulle lyckas tvinga Sverige att vika ned sig skulle regimen i Peking därmed ha slagit en stor bräsch i den
europeiska demokratiska muren.
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En annan pusselbit för att förstå vad som händer är att
den allmänna opinionen i Sverige för kinesisk del har
försämrats snabbt sedan den kinesiska ambassaden inledde sina hot- och förtalskampanjer 2017–18. Då hade
49 procent av svenskarna enligt den oberoende amerikanska tankesmedjan Pew Research Center en negativ
bild av Kina. Sommaren 2020 var det 85 procent som
hade det, högst bland utvecklade länder tillsammans
med Japan.
Den kinesiska ambassaden borde alltså ha lagt om kursen redan för några år sedan men det har man inte
gjort. Det beror rimligen på att man inte bryr sig om
vad svenskar i allmänhet tycker eller vad tidningarna
skriver. Hot och våldsamma protester kastas i stället
fram för att skrämma företag och andra som är beroende av goda rel tioner med Kina. Vidare räknar man
med att dessa ofta inflytelserika personer och organisationer ska utöva påtryckningar mot regeringen att gå
försiktigt fram i förhållande till Kina. På sikt undergrävs därmed svensk yttrandefrihet och demokrati.

Det finns ett kinesiskt talesätt som beskriver detta:
”Nacka hönan för att skrämma aporna”.
Som exemplen Ericsson och H&M visar har den här
beprövade kinesiska taktiken redan varit framgångsrik.
Det kan man också avläsa i en i övrigt nästan bedövande tystnad inom svenskt näringsliv vad gäller kinesiska
övergrepp. Den ende som egentligen har sagt något om
det är Jacob Wallenberg. Han formulerade sig visserligen försiktigt och beklagade trenden ”av försämrade
medborgerliga fri- och rättigheter” i Kina (SvD 26/2)
men har ändå fått klä skott i kinesiska medier.
Regeringen rör sig också mycket försiktigt i relationerna med Kina. Trots den kinesiska ambassadens upprepade brott mot diplomatiska normer och svensk lag
har man inte vidtagit andra åtgärder än att ett otal
gånger kalla upp ambassadören för allvarliga samtal.
Den fängslade svenske bokförläggaren Gui Minhais
ärende sköts med hjälp av ”tyst diplomati” men inget
händer, förutom att de kinesiska myndigheterna påstår
att han inte längre är svensk medborgare utan kinesisk.
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Försiktighet och återhållsamhet präglar också förklaringarna om relationerna med Kina som presenteras i
den årliga Utrikesdeklarationen. I den senaste sägs visserligen att man för en dialog om mänskliga rättigheter
och yttrandefrihet och att regeringen ser med oro på
angreppen mot de demokratiska krafterna i Hongkong.
Dock berör man inte med ett ord det utomrättsliga
fängslandet av Gui Minhai, det pågående folkmordet i
Xinjiang eller andra övergrepp av den kinesiska regimen, och det hela utmynnar i stället i en förhoppning
om ”utökat handelssamarbete med Kina”. Det är samma förhållningssätt som mera utförligt presenterades i
det som kallas regeringens ”Kinastrategi” (”Regeringens skrivelse 2019/20:18 – Arbetet i frågor som rör
Kina”).

Hot, utpressning, brott mot lagar och avtal, kidnappningar, utomrättsliga fängslanden, tortyr, mord: inget
av detta kan anses vara normala beteenden av en ansvarsfull stat som respekterar det globala samfundets
lagar och normer. Det är i stället sätt att agera som är
karaktäristiska för kriminella organisationer.
Det är alltså det vi står inför. Vill vi ha demokrati eller
diktatur, en liberal multilateral ordning baserad på
universella mänskliga rättigheter eller en auktoritär
utan det, och där den som är störst och starkast bestämmer?
Lars Ellström

Man resonerar som om man föreställer sig att med rätt
regelverk och avtal så kommer de kinesiska aktörerna
att rätta sig därefter och uppriktig dialog bli möjlig.
Men erfarenheterna, både i mellanstatliga relationer
och i affärslivet, visar i stället att det är motsatsen som
gäller.
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18 Inga nyheter här.
Dagen då BBC inte
hade något att rapportera
I dag för nittioett år sedan – fredagen den 18 april
1930, klockan kvart i nio på kvällen – klev en smokingklädd nyhetsuppläsare in i en studio på BBC Broadcasting House i London, satte sig framför mikrofonen och sa:
”Good evening. Today is Good Friday. There is no
news.”
Direkt därpå följde femton minuters pianomusik, för
något måste man ju ha att fylla upp tomrummet med.
Googlar man datumet i dag finner man att nyheter förvisso fanns – en kraftig tyfon drabbade Filippinerna,
indiska upprorsmän genomförde en attack i protest

mot det brittiska kolonialväldet – men de hade kommit
in för sent för att hinna med i sändningen.
BBC-historikern Jean Seaton har förklarat att det hela
egentligen inte var så märkvärdigt. Man hade ju inga
reportrar ute på fältet, utan anpassade sändningarna
efter vad man hade att tillgå, vilket på den tiden enbart
var nyhetsbyråernas material och offentliga kungörelser från regeringen.
Högtider som långfredagen ville man dessutom gärna
hålla så strama och, ja, högtidliga som möjligt. Framför
allt var BBC vid det laget ännu inte britternas huvudsakliga nyhetskälla, som den blev några år senare, utan
talade bara till en liten minoritet. Det var fortfarande
tidningarna som gällde för de flesta.
Man fnissar lite nervöst när man ser de där orden, och
det har väl mest att göra med attityden bakom dem:
både självklar och fantastisk, lakonisk och arrogant.
Det låter som något Jeeves skulle sagt till Bertie Wooster, lite så där i förbigående.
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Hur man än anstränger sig går det inte att föreställa sig
en dag tom på nyheter. En sådan allt omfattande tystnad vore den största nyheten av alla, kanske det mest
fejkade av fake news. Varenda människa som har ett
fönster att titta ut genom vet att nyheterna aldrig slutar
komma.

Och ändå finns det något oemotståndligt lockande i
orden. Inga nyheter ska ju vara goda nyheter. Kanske
går det trots allt att föreställa sig att inget anmärkningsvärt faktiskt hänt, att världen helt enkelt gått på
tomgång det senaste dygnet. Så vi kan ju lika gärna
lyssna på en nocturne av Chopin i stället.

Ett av skälen är ju att nyhetsrapportering i dag inte
längre återger en serie diskreta händelser, det handlar i
mycket högre grad om processer: nyheten är inte att
folk nu svälter i Jemen utan att de fortsätter svälta dag
efter dag efter dag. Den redaktionella hållningen har
blivit lika mycket aktiv och analyserande som reaktiv
och rapporterande.

Kanske 18 april borde bli dagen vi varje år stänger av
nyhetssändningarna och påminner oss själva om att
allting i världen har förändrats därför att allting har
förblivit som det är.
Gunnar Pettersson

Ett annat skäl är att tystnaden omöjligt kan vara allomfattande, utan måste vara selektiv. Ett exempel bland
många: följer man majoriteten av brittiska medier
skulle man aldrig tro att exporten till EU kraschat med
katastrofala 41 procent sedan Brexit, för det kan man i
princip bara läsa om i The Guardian och Financial Times.
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Tra kutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/tra kutskottet/
Utbildningsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotteneu-namnden/utbildningsutskottet/
Utrikesutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/utrikesutskottet/
EU-nämnden http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/eu-namnden/
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/sammansatta-utrikes--och-forsvarsutskottet/

1. Konstitutionsutskottet ska bereda
ärenden o
a) lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga
ämnen
b) lagstiftning om radio, television och lm
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, sam
j) anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2. Finansutskottet ska bereda ärenden o
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, sam
j) anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och
nansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26
Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska
unionen
https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/ nansutskottet

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/konstitutionsutskottet
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3. Skatteutskottet ska bereda ärenden o

4. Justitieutskottet ska bereda ärenden o

a) skatteförfarandet,
b) folkbokföring
c) exekutionsväsendet, sam
d) anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

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/skatteutskottet/

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/justitieutskottet
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5. Civilutskottet ska bereda ärenden o
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, sam
n) anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

6. Utrikesutskottet ska bereda ärenden o
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,
sam
d) anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7
Internationellt bistånd
https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/utrikesutskottet

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/civilutskottet
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7. Försvarsutskottet ska bereda ärenden
o

8. Socialförsäkringsutskottet ska bereda
ärenden o

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, sam
f) anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap

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, sam
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/forsvarsutskottet
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9. Socialutskottet ska bereda ärenden o

10. Kulturutskottet ska bereda ärenden o

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, sam
g) anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg

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, sam
j) anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/socialutskottet
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11. Utbildningsutskottet ska bereda
ärenden o

12. Tra kutskottet ska bereda ärenden o
a) vägar och vägtra k
b) järnvägar och järnvägstra k
c) hamnar och sjöfart
d) ygplatser och luftfart
e) post
f) elektroniska kommunikationer
g) it-politik, sam
h) anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

a) skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet
b) högre utbildning, forskning och rymdfrågor
c) studiestöd, sam
d) anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning
och universitetsforskning
https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/utbildningsutskottet

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/tra kutskottet/
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13. Miljö- och jordbruksutskottet ska
bereda ärenden o

14. Näringsutskottet ska bereda ärenden
o

a) jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och ske
b) vädertjänst
c) naturvård
d) miljövård i övrigt som inte tillhör ett annat utskotts beredning,
sam
e) anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård
samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

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, sam
i) anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi
och 24 Näringsliv

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/miljo--ochjordbruksutskottet

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/naringsutskottet
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15. Arbetsmarknadsutskottet ska bered
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, sam
f) anslag inom utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Lag (2020:608)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskotte
Ett utskott kan komma överens med ett eller era 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 era olika tillfällen är sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/sammansattautrikes--och-forsvarsutskottet

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/arbetsmarknadsutskottet/
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EU-nämnde

EU-nämnden (Ej reviderad)

Vilken linje ska ministrarna i regeringen driva i EU? I riksdagens EUnämnd 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

EU-nämnde
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.
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)

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/eu-namnden/

.


.


.


.


.


n


.


n


.


1


413

17 Anna-Lena
Laurén: Uppfattningen
om Sverige som världens måttstock
går inte att rubba
Som medborgare i ett litet land får man leva
med en viss provinsialism. Det tycks vara
oundvikligt att när små länder ska försöka hitta sin plats i världen så försöker de se sig själva
med större länders ögon.
Eller som de för ställer sig att större länder ser dem.
Man vill helt enkelt verka intressant. Tyvärr är problemet att det enda som får saker att verka intressanta
är om de är det från början. Däremot finns det inget
som gör ett fenomen så ointressant som när någon gör
allt för att bevisa motsatsen.

I Finland tar sig provinsialismen uttryck i försök att
rida på någon slags kufiskhet, som på ett oklart sätt
anses vara äkta finsk. På Twitter är många av mina
landsmän till exempel stolta över den finska uppfinningen kalsarikännit eller kalsongfylla. Kort sagt: att
dricka öl i kalsongerna. Vem annan skulle komma på
den fullkomligt unika idén att vakna i baksmälla och
öppna en ölflaska utan att dra på sig kläderna än det
stolta finska folket?
Varje gång jag hör någon lägga ut texten om kalsongfyllans mening kryper jag ihop av skam. Inte för att jag
skäms över oss finländare och vårt förhållande till alkoholen, utan för att vi gör en grej av det. Dessutom
har alkoholkonsumtionen i Finland minskat på senare
år, medan vi själva gör allt för att upprätthålla en
föråldrad bild. Vilket förstås är kärnan i all provinsialism.
Sverige bräcker emellertid Finland inte bara i fotboll
och melodifestival, utan även i provinsialism. Den
svenska provinsialismen försöker inte rida på att verka
kufisk, i stället är den fylld av självförtroende. Svens-

e
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karna är ensamma i världen om att lita på sina myndigheter! (Förtroendet för myndigheter är på samma
nivå i hela Norden.) Tryckfriheten är unikt svensk!
(Dess främste förkämpe Anders Chydenius var från
Finland.)
Uppfattningen om Sverige som världens måttstock i
allt som rör demokrati, självbestämmande, frihet och
jämställdhet går helt enkelt inte att rubba. Det gör inte
saken bättre att den i nio fall av tio är helt omedveten.
Ryssland är visserligen inget litet land, men också här
frodas provinsialismen. En finländsk bekant till mig i
Sankt Petersburg har ett ständigt gräl på gång med sin
ryska kompis, eftersom den sistnämnda vägrar erkänna att rysk banja och finsk bastu i princip är samma
sak. Det vore ju att förneka den ryska banjans unikhet.
Själv kan jag visserligen hålla med om att banjan ofta
är fuktigare än bastun. Men principen är densamma.
Man hettar upp stenar och kastar vatten på dem för att
njuta av ångbadet som följer. Det är en trevlig ritual,

men inget resultat av vår genialiska kultur utan ett sätt
att göra sig ren som vi har anammat av andra.
En finsk kollega till mig skrev nyligen i Helsingin Sanomat att hon först efter att ha börjat jobba som korrespondent i Sverige insåg att ärtsoppa och pannkaka på
torsdagar inte är en finländsk uppfinning. Det är inte
heller bastun – hon har badat bastu i bland annat i
Sy korea. De underbara munkringarna som hon hade
uppfattat som klassiskt finska har hon nyligen ätit i
Taiwan.
Julgranen kommer från Tyskland. Kremls ortodoxa
kyrkor med sina svällande lökkupoler ritades av italienska arkitekter. Ladan är en Fiat, Kalasjnikoven utvecklas från Sturmgewehr 44.
Det som är spännande med alla dessa vidareutvecklingar är just att de bevisar hur all form av mänsklig
kultur och vanor, up finningar, språk och maträtter är
ett resultat av möten. Alla gör sedan sina egna versioner, och när dessa möts talar vi om fenomenet
som cross-cultural, vilket egen ligen är tautologi.
Jag är helt säkert på att någonstans i världen sitter det
något annat litet folk och twittrar om sina kalsongfyllor. Anna-Lena Laurén

t
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15 Med det här beslutet 17 Han föreslås bli M:s
passerades en absolut
nya förbundsordförangräns för mig. Det är
de
Riksdagsledamoten Johan Forssell föreslås bli
fullkomligt otänkbart
Den tidigare riksdagsledamoten och politiskt sakkunnige åt Nyamko Sabuni, Lennart Rohdin (L), berättar
att han lämnar partiet efter 60 år efter beslutet att verka för en M-ledd regering med stöd av SD.

ny förbundsordförande för Moderaterna i
Stockholms stad.
Men han kommer inte att kandidera som lokalpolitiker.
– Min roll är att vara lagledare, få ihop alla
förmågor och få väljarna att känna: Wow –
Moderaterna förtjänar fyra år till, säger han.
Rikslagsledamoten Johan Forssell, som föreslås bli
Moderaternas nya förbundsordförande, missar sällan
ett tillfälle att kommentera ett uppmärksammat rättsfall och ser trygghet som vår tids ödesfråga.

416

– När man rör sig i Sverige i dag kastar man ofta en extra blick över axeln när man är ute sent på kvällen. De
kriminella gängen ska inte kunna ta vår frihet ifrån oss.

som sitter i rik dagen, i partistyrelsen och är Moderaternas rättspolitiska talesperson, säger att han kommer
att lämna en del nationella uppdrag.

Ett sätt att ta nå dit är att öka antalet poliser, menar
Johan Forssell.

Men det enda som redan är bestämt är att han ska
lämna den nationella trygghetsberedning som är satt
för att beskriva problem med tryggheten i Sverige.

– Det finns en skriande polisbrist i Stockholm, färre
poliser i dag än för några år sedan. Jag tror att många
stockholmare tycker att det är väldigt konstigt, jag är
en av dem, säger Johan Forssell.
Själv bor han tillsammans med sin fru och fyra barn i
Bromma, där antalet anmälda brott är näst lägst i
Stockholm – 14 810 per 100 000 invånare, enligt Brå.
Att jämföra med 21 523 i kommunen i stort.
– Jag har bott i stan mestadels, för oss var det mer så
att vi tröttnade på att trampa på legobitar i vartenda
rum i lägenheten, det var mer skälet till vår flytt.

– Man kan läsa i tidningen varje dag om hur trygghetsproblemen ser ut, det är inget som behöver utredas
i 3,5 år till. Jag kommer med glädje att arbeta rent
praktiskt för att tryggheten ska bli bättre i Stockholm.
Hoppas på mindre snack och mer verkstad för min
del.
Han är utbildad civilekonom och långt ifrån en nybörjare i politiken. Han gick med i Moderata ungdomsförbundet redan som 13-åring, blev senare invald i förbundsstyrelsen och arbetade som stabschef hos Fredrik Reinfeldt innan han tog steget in i riksdagen 2010.

Hans föregångare, Joakim Larsson, berättade i en intervju med DN att han lämnar uppdraget eftersom
andra frågor kräver mer av hans tid. Johan Forssell,

s
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– Jag sa att om det finns stöd för att jag ska kandidera
så ska jag ställa upp, och jag kände att stödet fanns.
Det är inget jag gått och knackat dörr för, så att säga.

har kommit sent, det är svårt för en region att påverka.
Det har varit många olika besked fram och tillbaka, säger Johan Forssell.

Hans nya roll, om han blir vald, blir att se till att det
”moderata laget” håller tempot uppe för att kunna bli
omvalt i nästa val, berättar han. Då utan att samarbeta
med Sverigedemokraterna.

På frågan om kritiken som riktats mot partkolleger i
regionen, om att man överlämnat ansvaret åt tjänstemännen, är han mer svävande.

– Det är inte aktuellt. I Stockholm finns en välfungerande allians som jag hoppas ska bli omvald. Situationen är annorlunda här jämfört med på riksplanet.
Själv kommer han inte att kandidera lokalt utan hoppas fortsätta sitta i riksdagen.
– Jag tror att man kan göra det till en styrka. Jag tar
inte det här uppdraget för att ge mig in för mycket i enskilda frågor, säger han.
Han anser att Stockholm har hanterat pandemin väl.
– De problem som har funnits och i viss mån fortfarande finns har varit mer på nationell nivå, vaccinet

– Jag ska ärligt säga att jag inte har koll på alla delar i
Stockholms pandemihantering ännu. Men generellt
finns ett drag, och då syftar jag inte på Stockholm, av
att det är ont om personer som tar ansvar. Vi har en
modell i Sverige – ansvarsprincipen – och det är att
myndigheter ska sköta arbetet, men ytterst är krisledningen ett politiskt ansvar. Jag vill inte politisera frågan överdrivet mycket, men jag tror samtidigt att man
ska förstärka det politiska ansvaret.
Även i stadshuset har det stormat en del. Ledningen
under partikollegan Anna König Jerlmyr har anklagats
för dålig arbet miljö, finan roteln tillsatte till och med
en extern granskning i frågan, men resultatet har inte
offentliggjorts.

s

s
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Johan Forssell säger att han ”inte fördjupat sig” i anklagelserna.
– Jag är mån om att det ska vara bra stämning i Stockholmsmoderaterna vilket jag uppfattar att det är också,
även i stadshuset. Den delen har utvecklats positivt.
Jag kommer att träffa ledningen snart också, om jag
blir vald, så jag får titta på det lite mer då.
Marijana Dragic
marijana.dragic@dn.se
FAKTA. FÖRBUNDSKANSLIET

Förbundskansliet är en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen.
Det övergripande ansvaret för samordning, organisation och ekonomi i Stockholm ligger på de två förbundsstyrelserna för respektive förbund, en för Moderaterna i Stockholms stad, där Johan Forssell föreslås
bli ny ordförande, och en för länet.
Källa: Moderaterna

419

Statsrådsberedningen
och statsministern
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Sverige styrs av regeringe
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
Statsråd beredninge
Arbetsmarknad departemente
Finan departemente
Försvar departemente
Infrastruktu departemente
Justiti departemente
Kultu departemente
Milj departemente
Näring departemente
Socia departemente
Utbildning departemente
Utrike departemente
Länsstyrelsern

Statsministern styr regeringen
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* Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
* Allmänt om regeringens politik.
Statsminister Stefan Löfven
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.s
* 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.s
* Handel.
Politik för en handelsminiser.
Utrikeshandel minister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Internationellt utvecklingssamarbete. Bistånd. Minister
för internationellt utvecklingssamarbete. Per Olsson Frid
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Försvar.
Politik för en försvarsminister
Försvarsminister Peter Hultqvist
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s

* Miljö och klimat
Politik för fysiska och sociala miljöer. Politik för klimat.
Miljö- och klima minister samt vice stat ministerPer Bolund
m.registrator@regeringskansliet.se Miljödepartemente
* 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
Inrikesminister Mikael Damberg
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Transporter och infrastruktur.
Politik för en infrastrukturminister
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
i.registrator@regeringskansliet.se
* Energi- och digitalisering
Politik för energi och digitalisering
Energi- och digitalisering minister Anders Ygema
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 Shekarab
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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Politikområden för politiken 5 febuari 2021
Regeringens ministerområden. http://www.regeringen.se

* Högre utbildning och forskning
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Information, konst, kultur o d. Demokrati. Idrott.
Politik för en kultursminister. Med demokrati och idrott Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar föridrottsfrågorna Amanda Lin
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Jobb.
Politik för en arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmar
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Jämställdhet. Diskriminering. Segregatio
Politik för jämställdhet,diskriminering och segregation
Jämställdhet minister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation Märta Stenevi
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Näringar.
Politik för en näringsminister
Näring minister Ibrahim Baylan
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister
Landsbygdsminister Jennie Nilsso
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Politik för statens nanser och statens stöd till regioner
och kommuner o d.
Politik för nans- nansmarknads- och civilministrar.
Finansminister Magdalena Andersson
nansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande nansminister
Åsa Lindhagen
nansdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
Civilminister Lena Micko
nansdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
* Andra aktöre
Partisekreterare (S) Lena Rådström Baasta
Socialdemokraterna Partiet info@socialdemokraterna.se
Gruppledare för S i riksdagen. annelie.karlsson@riksdagen.se
Karl-Petter Thorwaldsson. F d ordförande i L
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
Ny ordförande Susanna Gideonsson@lo.se
Vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar
nooshi.dadgostar@riksdagen.s
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 nns inte moderater, krisdemokr.Sverigedemokrater som
inte hyllar demokratin, motarbetar regeringen och vill störta den

 


 	

e


e


>


 


 


e


 


e


e


e


e


e


fi

n


>


O


.


d


 


.


k


.


 


.


n


e


 

fi

fi

d


r


m


fi

fi

s

s

 	

 	

 	

 	

 	

423

 	

fi

fi

fi

* Utbildning.
Politik för utbildning i skolor. Ungdomspolitik Utbildningsminister Anna Ekströ
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s

Statsråd beredninge
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda
och samordna arbetet i Regeringskansliet
Om Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren
EU minister
Genvägar

Relaterad navigerin
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med era
• Organisation
• Kontakt

Genvägar
•
•
•

Ansvariga statsråd

Globala målen och Agenda 2030
Innovationsrådet

Aktuellt från Statsrådsberedningen
Ansvariga statsråd

Stefan Löfven
Stat minister
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Under regeringen lyder Myndighete
Här från Sven Wimnell 1 maj 2019
Människornas verksamheter och grunderna för planering av
framtiden för världen och Sverige

http://wimnell.com/omr40zp.pd
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.

Statsråd beredningen
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen
Myndighete
•

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

•

Harpsundsnämnden
18 december 2014 från Statsrådsberedningen
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Stefan Löfve
Statsministe
Statsrådsberedningen
”Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor
och förverkligar de löften om frihet vi ställt
ut till våra barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och
konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp
inför framtiden.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

SW 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW 11/19 Individernas inre verkligheter.
SW 2 Religiösa verksamheter o d.
3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
31 Statistik och demogra .
32 Statsvetenskap.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
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EU-ministe
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
er 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 geogra o historia. Biogra .
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Hans Dahlgre

Utrikesförhållanden,
försvar och klimat
hanteras av utrikesdepartementet, försvarsdeprtementet och
miljödepartementet.
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Utrike departemente
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

Område
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Handelspolitik och främjande
• Internationellt utvecklingssamarbete
• Utrikes- och säkerhetspolitik
Om Utrikesdepartementet

Relaterad navigerin
• Utrike departementets delar i statens
budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med era
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

•

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Utrike minister
Anna Hallberg
Utrikeshandel minister och minister med ansvar för
nordiska frågor
Per Olsson Fridh.Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Genvägar

Genväga
Sveriges ordförandeskap i OSSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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: Utrike departementet –
en kort presentation

Aktuellt från Utrikesdepartementet
429

s

UD:s reseinformation

Utrike departementet 6 februari 292

•

Exportkreditnämnden (EKN)
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Folke Bernadotteakademin
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

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

Business Sweden
02 september 2015 från Utrikesdepartementet

•

Sweden House
10 augusti 2015 från Utrikesdepartementet

•

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

•

Nordiska Afrikainstitutet
09 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Svenska institutet, SI
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Kommerskollegium
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•
Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Utrikesdepartementet
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Utrikesministe
Utrikesdepartementet
”När allt er 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 område
•
•
•

Demokrati och mänskliga rättigheter
Folkrätt
Utrikes- och säkerhetspolitik
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Ann Lind

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

Utrikeshandelsminister och minister med
ansvar för nordiska frågo
Utrikesdepartementet
"När exporten ökar och jobben blir er kan
hela Sverige växa och utvecklas. Därför
står vi upp för frihandeln och möjliggör för
er svenska företag att ta sig ut i världen.
Genom utrikeshandeln kan vi främja hållbara lösningar och svenska värderingar.

Anna Hallbergs område
Handelspolitik och främjande
Nordiska frågor

•
•

SW . 653 Handelsverksamheter.
SW 91 Allmän geogra , reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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Anna Hallber

Per Olsson Frid
Minister för internationellt utvecklingssamarbet
Utrikesdepartementet

SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
SW 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW 91 Allmän geogra , reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

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

(Peter Erikssons förklaring)
Relaterad navigerin
•
•
•
•

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

Försvar departemente
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges
militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att
genomföra samt följa upp dessa insatser

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

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Områden

Område
• Försvar
• Militärt försvar
Om Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist
Försvar minister

Relaterad navigerin
• Försvar departementets delar i statens
budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer

Aktuellt från Försvarsdepartementet

.
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Försvar departemente
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/

Myndighete
•

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 Hultqvis
Försvarsministe
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 område
Försvar
Militärt försvar

•
•

SW . 6525-6529 Militära verksamheter.
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•
•
•
•
•

Milj departemente
Miljödepartementet arbetar med frågor som rör
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att
stärka den biologiska mångfalden på land och i
vatten. Departementet ansvarar också för frågor
som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet,
skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv
samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala,
gemensamma plattformen för aktörer i det
svenska miljöarbetet

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd
Per Bolund
Miljö- och klima minister samt vice stat minister
Genvägar

Genvägar
•

Områden

• Miljö och klimat
Om Miljödepartementet

Relaterad navigerin
• Milj departementets delar i statens
budget
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ö

Aktuella regeländringar

Aktuellt från Miljödepartementet

Område

ö

Rättsliga dokument
Utredningar och kommittéer
Myndigheter med era
Remisser
Kontakt

Miljödepartementet 6 februari 202

•

Strålsäkerhetsmyndigheten
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

Naturvårdsverket
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

Kärnavfallsfonden
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Kemikalieinspektionen, KemI
27 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

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

Per Bolunds område
Miljö och klima
•
•
•
•

Presskontakter
Pressbilder
E-post till registrator
Kontakt

Genvägar
•
•

Per Bolund på Twitter
Per Bolund på Instagram

Aktuellt från Per Bolun
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sponsibility) och idrottens samhällsansvar; insatserna
blir både fler och mer omfattande.

16 Experten: Klubbarna gör väldigt lite för
miljön

– Det finns två primära anledningar till varför man gör
det här. Det ena handlar om goodwill och det andra om
sponsorer, säger han.

Socialt ansvar, så kallat CSR-arbete, har blivit
centralt inom svensk idrott.

Enligt Thomas Persson har CSR-arbetet blivit ett steg i
ledet att få intäkter då många företag som sponsrar idrottsverksamheter förväntar sig den sortens engagemang.

Men Thomas Persson, professor i sportsmanagement, vill se ännu fler satsningar.
– Det finns en stor avsaknad av miljötänket
inom idrotten, säger han.
Det har börjat tas allt mer för givet att elitklubbar inom
idrotten engagerar sig i samhället utanför sina dagliga
verksamheter. Fotboll och hocke , som kanske är de
mest pengastinna idrotterna, har ofta gått i bräschen
för initiativ kopplade till integration, skolundervisning,
häls frågor, arbetsintegration och inkludering.
Trenden är tydlig, enligt Thomas Persson som har
forskat och publicerat om CSR (corporate social re-

– Många sponsorer har någon form av CSR-arbete
själva. Då har man också krav kopplade till sponsringen. Det vore märkligt att sponsra en organisation som
inte alls jobbar med CSR-frågor när man själv gör det.
– Det är en intressant utveckling, att sponsorerna ser
detta som centralt.
Det är framför allt på senare år som CSR-arbetet har
ökat. Men Thomas Persson påpekar att det fortfarande
kan skilja mycket beroende på vilken förening det

y

o
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handlar om, vilka sponsorer den har, hur stor den är
och var i landet den finns.

– Senast jag tittade på allsvenska klubbars hemsidor så
lyste det med sin frånvaro, att sätta upp faktiska mål.
Att sätta upp tidsplaner, tala om hur ofta man kommer
utvärdera arbetet och hur man tänker göra det.

För att falla under begreppet CSR krävs det dock mer
än en indirekt involvering i ett samhällsfrämjande projekt.

Vad är det en indikation på?

– Man måste aktivt vara med och göra praktiska insatser, till exempel genom att besöka en skola och hjälpa
till med läsningen.

– Kanske att man inte har kommit så långt ännu. Det
saknas kanske en del kunskap om CSR.

Thomas Persson påpekar att det finns en förbättringspotential inom idrotten. Till skillnad från större företag
menar han att frågor som rör miljö och hållbarhet är
frånvarande.
– En klar skillnad är en ganska stor avsaknad av miljötänk inom idrotten. Man gör väldigt lite där, även om
det inte betyder att ingenting görs.
En annan bakläxa till idrottsförbund och föreningar är
att införa tydliga målsättningar och utvärdera det sociala arbete som utförs.

Har du något exempel på en idrottsklubbs CSR-arbete
som har varit lyckat?
– Nej, det har jag inte. Inte så som jag vill att det ska se
ut, säger Thomas Persson och fortsätter:
– Det är ett bra jobb som görs, generellt sett. Men jag
saknar ändå lite struktur, för hur man sätter upp tydliga mål och för hur man utvärderar.
Är det en uttalad målbild om vad det är man vill uppnå
som saknas?
– Ja, om du vill kunna utvärdera vad du gör fullt ut.
Det handlar inte om att det de gör är dåligt – men vi
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vet inte hur bra det är. Vi vet inte vad som kan göras
bättre om vi inte utvärderar det. Det är där skillnaden
ligger.
Pelle Strandman
pelle.strandman@dn.se
FAKTA. EXEMPEL PÅ CSR-ARBETE

Fotboll
”Back 2 Basics”, Gif Sundsvall: Ett projekt som Gif
Sundsvall startade 2008 i syfte att erbjuda barn en aktiv fritid och leda dem till det svenska föreningslivet.
Fotbollen kombineras med läxläsning, böcker och skrivande.
”Planer för framtiden”, IFK Göteborg:
I samarbete med den nederländske fotboll legendaren
Johan Cruyffs stiftelse bedriver IFK Göteborg ett arbete med att anlägga fotbollsplaner i Göteborgs förorter.
Ambitionen är att skapa naturliga samlingspunkter för

barn och ungdomar för en trygg, hälsosam och säker
miljö.
”Grundskolefotboll mot rasismer”, Malmö FF: Det antirasistiska initiativet utgår från Barnkonventionen och
inleddes med stöd av Malmö FF för drygt tio år sedan,
med utbildning i klassrummen och en fotbollsturnering på Eleda stadion. 2020–21 deltog 30 skolor och
runt 1 700 elever i projektet som nästan 10 000 personer har tagit del av totalt sett.
Handboll
Hammarby Handbolls samhällsengagemang: Riktar in
sig på rörelse, integration, inkludering och välgörenhet. Samarbete med boenden för nyanlända bedrivs i
form av prova-på-handboll och insamlingar av träningskläder. Samtliga ledare utbildas att träna och leda
barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Bajenfonden delar ut bidrag till tränings- och cupavgifter för att ingen ska behöva avstå spel av ekonomiska skäl.

s
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Ishockey
”Vägen in”, Brynäs: Ett initiativ som togs tillsammans
med samarbetspartner och Arbetsförmedlingen 2017.
Företagsrepresentanter samlades och fick möta arbetssökande ungdomar genom ”speed dating”. Målsättningen var att arbetslösa ungdomar skulle få praktikplatser och slussas in i arbetslivet.
”Integration på riktigt”, AIK: Idén gick ut på att ensamkommande flyktingar skulle få prova på att spela
hockey och bli en del av ett sammanhang och en gemenskap. Utöver ishockeyträning har inbjudningar till
A-lagets hemmamatcher skickats ut.

17 Minskar trots ständig inplantering
Vi människor har alltid haft en böjelse att stöka om i
vår fauna. Genom åren finns det flera exempel på hur
fågellivet tillförts nya arter enbart av lust, nyfikenhet
eller för att skapa nytt jaktbart vilt.
Flera arter som vi i dag betraktar som naturliga svenska fåglar är faktiskt inplanterade. Såsom knölsvan för
att pryda slottsdammar, kanadagås som zoologen
Bengt Berg tog hit när oreglerad jakt skövlat i bestånden av grågäss eller fasan som redan på 1700-talet importerades och föddes upp i särskilda kungliga fasanerier på gods och slott, bland annat Ulriksdal i Solna.
Även rapphönan misstänks vara inplanterad, men de
starka bevisen för det saknas än så länge.
Nästan alla har någon gång fascinerats av den eleganta
fasanhanen. Vintertid kan den faktiskt dyka upp litet
oväntat under fågelborden i villaträdgårdar. Namnet
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fasan avslöjar att den kommer österifrån, från floden
Phasis (i dag Rioni) vid Svarta Havet.
De jaktintresserade godsägarna planerade in minst tre
olika arter, såsom ringfasan med vit ring runt halsen,
mongolisk fasan och ädelfasan. När de förvildats hybridiserade de och resultatet brukar kallas jaktfasan
kort och gott.
I södra delarna av landet har arten utvecklats väl till en
början, men hårda vintrar tärde på beståndet och de
senaste trettio åren har dessutom modernt jordbruk
bidraget till att fasanen minskat stadigt. Därför blev
det extra bonus på påskutflykten att få möta vårystra
och stolta fasantuppar sprätta iväg bland buskarna i
ekdungarna vid Steninge slott i Märsta.

Hönsfåglar har i alla tider lockat till jakt. Men det är
bara fasanen som systematiskt planteras ut. Trots det
stödet fortsätter beståndet att minska.
Hur smakar fasankött då? En kulinarisk upplevelse,
säger de som vet. Men det säger de om tjäder, järpe
och ripa också.
I ornitologiska kretsar ser man våra hönsfåglar ur annat perspektiv och talar hellre om sumphöns (sothöna,
rörhöna, vattenrall och sumphöns), skogshöns (orre,
tjäder och järpe och riporna) samt fälthöns (fasan,
rapphöna, vaktel och den sällsynta kornknarren).

Åke Ekdahl

Här förekommer ingen klappjakt eller jakt med hund
efter fasan. De lever sitt nya naturliga liv, bildar familj
över sommaren då hönan ruvar ensam, låter kycklingarna föda sig själva och de vuxna sover lugnt på natten
i något träd för att inte överraskas av räven.

444

18 Peter Alestig: Frågan som skär rakt igenom skogsdebatten
Rakt igenom den ilskna biobränsledebatten
skär en för klimatet avgörande fråga: Ska vi
nöja oss med att skogen faktiskt växer? Eller
ska vi se till att den växer så mycket som möjligt, för klimatets skull?
KOMMENTAR För mig kom det som en chock. Första gången jag skrev en kritisk artikel om det svenska
skogsbruket blev jag fullkomligt överöst med ilska –
från två läger, som båda med emfas verkade hävda att
de satt inne på Sanningen.
På ena sidan: branschen, och de forskare och politiker
som försvarar den. Här argumenteras att det svenska
skogsbruket står för en mycket stor klimatgärning. Och
ja, det finns goda belägg för det. Med skogsprodukter
kan alltifrån plast till olja ersättas – och har delvis re-

dan gjort det. Oljepannorna i våra källare har kastats
på tippen, nu värms våra hem upp av biobränslen i
stället. I vissa mataffärer har plastpåsarna i grönsaksdisken ersatts av papper. Branschen pekar också att
den svenska skogen, trots avverkningarna, faktiskt
fortsätter att växa och binder alltså mer och mer koldioxid. Jackpott för klimatet, lyder resonemanget.
På andra sidan: andra forskare, politiker och miljöorganisationer, som pekar på en helt annan – men lika
sann – aspekt: att utsläppen av koldioxid ökar när man
eldar upp biobränslen i stället för fossila bränslen. Ja,
du läste rätt. Eftersom energidensiteten i biobränslen
är lägre krävs mer bränsle per energienhet, vilket gör
att utsläppen vid skorstenen ökar.
I det korta perspektivet är det alltså rent av sämre, utsläppsmässigt, att elda trä än olja för att värma våra
hem. Om man räknar ihop de fossila och biogena utsläppen, som dem från biobränslen kallas, har Sveriges
utsläpp av koldioxid inte minskat alls på 30 år.
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Båda läger instämmer visserligen i att det finns en stor
skillnad mellan fossila och biogena utsläpp. När du eldar fossila bränslen adderas helt ny koldioxid till kretsloppet. När du eldar biobränslen planteras nya träd
ofta där de gamla stått, vilket suger ner koldioxiden
igen. Ett kretslopp.

gen inte ett problem att skog avverkas för att bli bränsle.

Problemet är att det tar tid – om ett helt träd förbränns
tar det decennier för ett nytt träd att suga ner lika
mycket koldioxid. Och decennier är något vi inte har i
klimatomställningen. Det är därför företrädare för
branschen så ofta påpekar att det är skogsbrukets restprodukter som förbränns, alltså sådant som ändå skulle ha legat kvar i skogen och förmultnat.
Så stämmer det då? Nej. DN:s Lisa Röstlund och Alexandra Urisman Otto har kunnat visa hur hela träd blir
till biobränslen i både Sverige och Estland.
Branschens svar är dels att det sker i liten omfattning –
och dels att eftersom både den svenska och den estniska skogen faktiskt har en nettotillväxt, är det egentli-

Men det sistnämnda är ett argument som, än en gång,
inte tar hänsyn till tidsaspekten. Det är lite som att
säga att så länge utsläppen av koldioxid minskar i världen är allt okej, då kommer vi ner till noll så småningom. Men för att klara Parisavtalet behöver utsläppen
komma ner till netto noll snabbt. Och då spelar skogen
en fullkomligt avgörande roll.
Frågan är, i slutändan: ska vi nöja oss med att skogen
faktiskt suger ner alltmer koldioxid – eller ska vi se till
att den suger ner så mycket som möjligt? Och vad skulle det sistnämnda få för konsekvenser på andra håll,
som inom ekonomi eller biologisk mångfald?
Detta är några av de viktigaste frågorna i den svenska
klima omställningen. Att granska skogsfrågan är därmed en av de viktigaste uppgifterna för klimatjournalistiken, även om reaktionerna stundtals blir ilskna.
Peter Alestig peter.alestig@dn.se
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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

•
•
•
•
•
•
•

Justiti departementets delar i statens
budget
Rättsliga dokument
Utredningar och kommittéer
Myndigheter med era
Remisser
Organisation
Kontakt
Internationellt rättsligt samarbete

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Område
• Bekämpning av terrorism
• Civilt försvar
• Familjerätt
• Grundlagar och integritet
• Krisberedskap
• Migration och asyl
• Rättsväsendet
Om Justitiedepartementet

Morgan Johansson
Justitie- och migration minister

Relaterad navigerin
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Mikael Damberg
Inrike minister
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•
•
•
•
•

Justiti departementets 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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Justiti departemente

•

Rättshjälpsmyndigheten
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Migrationsverket
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

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

Myndighete
•

Revisorsinspektionen (RI)
19 april 2017 från Justitiedepartementet

•
•

•

Polismyndigheten
11 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Ekobrottsmyndigheten (EBM)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
06 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Domarnämnden
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum
05 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Brottsoffermyndigheten (BrOM)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Justitiekanslern (JK)
05 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Brottsförebyggande rådet (Brå)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Statens haverikommission (SHK)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Åklagarmyndigheten
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Sveriges Domstolar
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Kustbevakningen (KBV)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
02 februari 2015 från Justitiedepartementet
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Kriminalvården
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Säkerhetspolisen
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

•

Rättsmedicinalverket (RMV)
05 januari 2015 från JustitiedepartementetMorgan Johansso

•
•
•

Gentekniknämnden
05 januari 2015 från Justitiedepartementet
Datainspektionen
05 januari 2015 från Justitiedepartementet
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•
•

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

SW
SW
SW
SW

Morgan Johanssons område
•
•
•
•

Bekämpning av terrorism
Demokrati och mänskliga rättigheter
Familjerätt
Grundlagar och integritet
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Migration och asyl
Rättsväsendet
32 Statsvetenskap.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.

Mikael Damber
Inrikesministe
Justitiedepartementet

Mikael Dambergs område
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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15 Äldre man påkörd av 15 Göteborgs kriminellastbil – omkom
la utökar sin makt geEn äldre man omkom på onsdag eftermiddagen sedan
nom tvångsgiften
han blivit påkörd av en lastbil på Södermalm i Stockholm.
En förundersökning om vållande till annans död och
obehörigt avvikande från trafikolycksplats har inletts,
uppger polisen på sin hemsida.
TT

För att utöka de territorier i Göteborg där de kontrollerar kriminaliteten tvingar vissa släktbaserade nätverk, så kallade klaner, folk att
gifta sig med passande personer i andra familjer.
Det framgår i en ny studie som Göteborgs stad
tagit fram.
– Hedersstrukturerna möter den organiserade
brottligheten på olika sätt där tvångsäktenskap
är en metod, säger Jeanette Stål, ansvarig för
studien.
I maj i fjol beslöt kommunstyrelsen i Göteborg att staden skulle ”utreda och belysa sambanden mellan hedersrelaterat våld och förtryck, klaner, radikalisering,
extremism och gängkriminalitet”.

s
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Det följde på rekommendationerna från den så kallade
Amandakommissionen, där 42 fall av hedersförtryck i
Göteborg studerats. Kommissionen tillsattes efter ett
uppmärksammat fall där en 12-årig flicka gifts bort till
en vuxen man i Irak, vål tagits och fött ett barn som
förövaren fick vårdnaden om. Studien har tagits fram
av Jeanette Stål, planeringsledare vid stad ledningskontoret, och landar i att ”det finns en rad samband
och överlappningar” mellan heders- och klanstrukturer, gängkriminalitet och våldsbejakande islamistisk
extremism.
Utöver att gå igenom aktuell forskning och myndighetsrapporter har studien intervjuat Göteborgs stads
egna experter på hedersförtryck, socialtjänsten, kriminalvården, polisen, länsstyrelsen och Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
Studien resonerar kring hur sambanden ser ut mellan
hedersförtryck, traditionell kriminalitet i särskilt utsatta stadsdelar och extremism – som ibland lett till att göteborgare anslutit sig till IS i Syrien och Irak.

Av studiens intervjuer framgår att polisen i Göteborg
har information om att vad man kallar ”släk baserade
kriminella nätverk” – ibland omtalade som klaner – ”arrangerar äktenskap i syfte att stärka nätverket”.
Författarna till studien skriver att ”socialtjänsten styrker den bilden och uppger att de sett exempel på
tvångsgiften mellan släkter för att stärka påverkan i
området”. Dessa tvångsgiften som knyter familjer
samman bedöms vara en form av investering: ”Ju fler
brottsaktiva med tillgång till vapen, desto större makt.”
Enligt Jeanette Stål beskriver polis och socia tjänst
problematiken på ett li artat sätt.
– Hedersstrukturerna möter den organiserade brottligheten på olika sätt där tvångsäktenskap är en metod.
Det handlar om att utöka sin kriminella grupps resurser i form av fler personer som i sin tur kan skapa sig
ett utökat territorium.
Handlar det om fler än något enstaka exempel på bedömning om tvångsgifte?
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– Ja, absolut. I vissa samtal som vi haft har man kunnat återge specifika case. De menar att de sett ett flertal
fall.
En annan problematik som studien pekar på är riskerna när Göt borgs stad anställer personer med vad studien kallar ”orten-kompetens”, men där dessa kan ha
band till kriminella släktnätverk. Till exempel avslöjades i höstas en ungdomshandledare som jobbat med
unga i riskzonen för att dras in i gängkriminalitet. Det
visade sig att mannen var en av dem som deltog vid ett
omtalat gängmöte på Posthotellet i centrala Göteborg i
augusti i fjol. Mannen valde senare att säga upp sig.
I studien varnar intervjuade för att ”strategin att anställa människor (...) som har lokal kunskap om området, så kallad orten-kompetens, kan medföra att lärare
och annan personal känner barnens föräldrar och i
värsta fall själva är del av ett släktbaserat nätverk eller
har sympatier med hederstänkande” och att detta ”innebär risker för barnen som inte hittar stöd utanför sin
egen gemenskap och kan innebära en akut fara för
dem”.

– Socialtjänsten pekar här på risker i skola, förskola
och socialtjänst där man som barn ska känna sig trygg
med att den vuxne ser till barnets bästa. Det finns ett
flertal exempel på att det inte fungerar, att en anställd
har foten i ett annat läger, med heder eller kriminalitet,
med risk att barn far illa, säger Jeanette Stål.
Samtidigt pekar hon på kom lexiteten:
– Det är ju viktigt att ha duktig personal med en lokal
förankring. Staden kan inte heller registrera människors åsikter.
Studien landar inte i några specifika förslag på ytterligare åtgärder.
– Det låg inte heller i uppdraget, säger Jeanette Stål.
– Det gäller nu för staden att fortsätta arbetet med allt
som redan är på gång, som handlingsplanen för att få
bort de utsatta områdena och utredningen om avhopparverksamheten.
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Studien avslutas med vad hon ser som en viktig markering:
– Det finns alltid en risk med den här typen av rapporter att grupper stigmatiseras när man trycker ihop och
letar efter samband. Det är viktigt att komma ihåg att
de flesta muslimer inte har heder strukturer och definitivt inte stöttar våld bejakande extremism. De flesta
som bor i de utsatta områdena drabbas ju själva av detta.

Politikerna efterfrågar nu bland annat svar på ”hur avhopparverksamheten kan bidra till att minska kraften i
de särskilt svårpenetrerade kriminella miljöer som är
släk baserade”.
Särskilt ska ”kopplingen mellan hedersförtryck och
klanstrukturer” utredas. Källa: Göteborgs stad

Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
FAKTA. GÖTEBORG TAR FRAM NY AVHOPPARPLAN

Kommunstyrelsen i Göteborg väntas nästa vecka besluta om ytterligare 35 miljoner till stadens trygghetsarbete.
En del som bedömts behöver förbättras är den så kallade avhopparverksamheten och före sommaren väntas
ett skarpt förslag.
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15 Ny knäckt gangsterchatt större än
Encrochat

Det rör sig om hundratals grovt kriminella som använt
plattformen för att begå eller planera brott i Sverige. I
dagsläget vill polisen inte säga mer än så, men uppger
att man kommer att kunna berätta mer om betydelsen
för svensk del i ett senare skede.

Hundratals grovt kriminella i Sverige har använt den krypterade chattjänsten Sky, som
knäckts av europeisk polis. Omfattningen beskrivs nu av svensk polis som dubbelt så stor
som Encrochat.

Med hjälp av materialet från Encrochat har svensk polis fått några av landets mest våldsamma kriminella
nätverk på fall. Enligt polisens senaste statistik har
över 230 personer frihetsberövats och över 500 är
misstänkta för brott.

Tidigare i vår lyckades europeisk polis knäcka en krypterad chattjänst som används av många kriminella –
Sky ECC. Svensk polis har tagit del av materialet, som
ser ut att kunna komma till användning.

När Encrochat hackades av fransk polis ska många i
den undre världen ha gått över till andra tjänster, som
Sky ECC. Men i mars gick europeisk polis ut med att
man lyckats knäcka även denna chatt.

”Det är ett omfattande material och bedömningen hittills är att det för Sveriges del kan handla om en dubbelt så stor omfattning som i Encrochat”, säger Linda
H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning (Noa), på polisens sajt.

Utredningen ska ha inletts redan 2018 sedan
chattjänsten dykt upp på polisens radar.
Totalt ska polis i Nederländerna, Frankrike och Belgien
ha kommit över en miljard meddelanden. Under tre
veckor kunde utredarna, enligt uppgift, läsa inlägg i re-
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altid, och då ska ett antal allvarliga våldsbrott, inklusive mord, ha stoppats, har nederländsk polis tidigare
uppgett.
Räder har också genomförts mot bland annat narkotikasmugglare och exempelvis vapen och kokain för stora summor ska ha beslagtagits.
Sky ECC har dock tillbakavisat att deras officiella telefoner blivit hackade. I stället ska telefoner ha sålts under Skys namn, men varit laddade med förfalskade appar.
Sky ECC har sagts vara den största leverantören av
kryptokommunikation med cirka 70 000 aktiva användare. I dag ligger tjänsten enligt medieuppgifter
nere, efter att Blackberry stängt av sin service gentemot företaget.
Enligt Amir Rostami, polis, docent och forskare i kriminologi vid Högskolan i Gävle och Institutet för framtidsstudier, är det inte bara antalet frihetsberövade eller det faktum att man tagit ledarfigurer som är intres-

sant. Det handlar också om att man har avtäckt gängens kommunikation.
– Det finns en symbolik i det, att man har kommit åt
dem och blottat dem. Nu kan alla skåda reglerna och
kommunikationen inom nätverken och det uppskattas
sällan i den här miljön eftersom det signalerar att man
inte har varit tillräckligt listiga och smarta, utan man
har tillåtit att polisen kommit så långt som den gjort.
TT
FAKTA. SKY ECC

Sky ECC liknar Encrochat, som knäcktes våren 2020.
Appen har marknadsförts som den säkraste meddelandetjänsten i hela världen.
Funktioner som gps, mikrofon och kamera var avstängda.
Meddelanden förstördes av sig själva och användare
hade även ett ”paniklösenord” som låste telefonen så
att den blev obrukbar.
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Sky ECC sades i mars vara den största leverantören av
krypt kommunikation världen över med cirka 70 000
användare.

15 Knarkfynd i falska
stenplattor

Källa: it-säkerhetsexpert Jonas Lejon, belgisk och holländsk polis

Vissa av marmorplattorna som kommit i containrar
från Marocko var en aning tjockare än de andra. Det
fick tullen i Göteborgs hamn att reagera. I de avvikande plattorna fanns 1,2 ton cannabis, värt cirka 120 miljoner kronor. Nu åtalas fem personer.
Beslaget, som gjordes i november, är det största som
Tullverket gjort av cannabis i Sverige. Plattorna med
cannabis låg utspridda bland äkta marmorskivor i tre
containrar med en last på sammanlagt 57 ton. Leveransen skulle till ett VVS-företag. När tullen beslöt att
bryta sönder en av de tjockare plattorna – hittade de
vakuumförpackad cannabisharts, dold i ett lager av
gips som i sin tur omgavs av ett material liknande
marmor.
TT
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15 Kissnödiga barn kostade 76 000 kronor

kus på att styra båten. Den andra mannen säger att
han satt med ryggen vänd från färdriktningen med ett
barn i knät.

Två kissnödiga barn blev en dyr historia för två
män i Karlskrona. 76 000 kronor ska de totalt
betala i dagsböter för obehörigt tillträde till
skyddsobjekt.

Sällskapet valde att stanna en stund på ön där de badade och lekte vid platsen som de tyckte påminde om
”Fångarna på fortet”. När de lämnade platsen blev de
ikappåkta av en militärbåt med skyddsvakter utsända
av Marinbasen.

En 46-årig man, bördig från Karlskrona men boende i
Stockholm, ville visa sin vän och dennes barn sin gamla hemstad och hyrde därför en fritidsbåt som de gav
sig ut i för fiske och skärgårdsrundtur, rapporterar
Sydöstran.
Men när ett av barnen blev för kissnödigt bestämde sig
mannen för att lägga till vid den militära anläggningen
Kungsholms fort vid inloppet till Karlskrona och ignorerade då inte mindre än tolv gula förbudsskyltar vid
hamninloppet.

Nu döms de båda männen för obehörigt tillträde till
skyddsobjekt, 46-åringen får villkorlig dom och 60
dagsböter på totalt 45 000 kronor. Vännen får villkorlig dom, och 60 dagsböter på totalt 31 200 kronor –
vilket innebär att notan slutade på totalt 76 000 kronor.
Ossi Carp
ossi.carp@dn.se

Han säger till tingsrätten att han trodde att fortet bara
var en kulturminnesbyggnad och att han hade fullt fo461

15 24-åring döms till 17
års fängelse för mordet

att döda”. Dessutom har skjutningen ”präglats av en
total likgiltighet inför vad effekten skulle bli i fråga om
dödsfall och skador”, enligt tingsrätten.

En 24-årig man döms till 17 år och 10 månaders
fängelse för mord och två mordförsök efter
dödsskjutningen vid Kungens kurva förra året.
Mannen tillhör det uppmärksammade Vårbynätverket, enligt polisen.

– 24-åringens delaktighet i gärningarna har varit att
köra bilen. Det har varit av avgörande betydelse för att
gärningarna skulle kunna genomföras. Därför ska han
dömas som gärningsman för mordet och mordförsöken, säger Kian Amraée, en av två juristdomare som
har dömt i målet, i ett pressmeddelande.

I går, onsdag, föll domen vid Södertörns tingsrätt. En
24-årig man som åklagaren beskriver som medlem i
det kriminella Vårbynätverket döms till 17 år och 10
månaders fängelse för mord och två mordförsök vid en
skjutning i Kungens kurva den 18 januari förra året.
Bevisningen mot 24-åringen består bland annat av
övervakningsfilmer från bensinstationen och bilder
från övervakningsfilmer från Vårby centrum en timme
före skjutningen.
24-åringen bedöms inte själv ha hållit i något vapen
vid tillfället. Men tingsrätten menar att 24-åringen har
varit medveten om att ”det från bilen skulle skjutas för

Två andra män, båda 23 år gamla och som åtalades
samtidigt, frias i ärendet. En av männen fälls för falskt
larm i samband med händelsen och ska betala 4 000
kronor i dagsböter. Han larmade polis i samband med
skjutningen och uppgav att han rånats på sin bil av
okända gärningsmän. Den andre 23-åringen som frias
sitter fortfarande häktad misstänkt för bland annat ett
annat mordförsök på 29-åringen – ett brott som ingår i
den nu pågående så kallade Encro-rättegången där totalt 30 personer kopplade till Vårbynätverket har åtalats.
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Kammaråklagare Johanna Rejdemo Storbjörk ser den
fällande domen mot 24-åringen som en framgång.
– Jag är nöjd att tingsrätten har gjort samma bedömning som jag när det gäller den här personen.
När DN talar med advokat Diyar Beddiro, 24-åringens
försvarare, efter den fällande domen har han ännu inget besked om ett eventuellt överklagande.
– Vi är extremt besvikna på utfallet. Min klient är
oskyldig och har förnekat skuld genom hela processen,
säger Diyar Beddiro.
Adam Svensson
adam.svensson@dn.se

15 Frias från sprängningar i Kista och Husby
Även Svea hovrätt frikänner en 23-årig man
från två fall av anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, efter två explosioner som
skakade nordvästra Stockholm förra vintern.
De båda sprängningarna inträffade natten till den 21
januari förra året i två flerbostadshus i Kista och Husby i Stockholm.
Explosionerna ägde rum med bara några minuters
mellanrum och orsakade omfattande materiella skador
på fastigheterna men även vissa personskador. Sju personer befann sig i de drabbade lägenheterna, två av
dem var barn. Utöver dessa drabbades ett 90-tal personer som bodde på adresserna.
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Enligt åklagaren hade 23-åringen förmått andra personer att utföra sprängningarna, men likt tingsrätten
anser Svea hovrätt att det inte är bevisat.

15 S kräver skärpning
mot korruption

Mannen döms dock för misshandel, försök till grov utpressning och försök till grovt olaga tvång till två års
fängelse.

Region Stockholm har presenterat nya regler
mot korruption och fusk – men Socialdemokraterna kräver hårdare krafttag för att stoppa
oegentligheter.

TT

– Region Stockholm har ju nästan blivit en
symbol för oegentligheter och fusk, det behövs
en ordentlig sanering, säger Aida Hadzialic (S),
opposition regionråd.
Region Stockholm har skärpt och förtydligat sina riktlinjer mot korruption för att förhindra fusk, mutor och
jäv. Riktlinjerna presenterades på tisdagens regionstyrels möte men Socialdemokraterna anser att de är
otillräckliga.
– Region Stockholm behöver en rejäl städning och det
krävs konkreta åtgärder för att återuppbygga förtroendet. Verksamheten har de senaste åren kantats av
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skandaler kopplade till bristande insyn, transparens
och jäv, inte minst under NKS-debaclet då stora
mängder skattepengar slösades bort, säger Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd.
Socialdemokraterna vill införa en helt ny etisk kod för
regionen för att stärka arbetet mot korruption, fusk
och oegentligheter. Man vill anställa en ombudsman
som står oberoende från regionen och även att visselblåsarfunktionen som inrättades 2019 förläggs till en
extern part.
– Det råder en tystnadskultur inom regionen, vi måste
ha en oberoende förvaltning som inte är politiserad.
Det är något som även förvaltningsforskare rekommenderar för att anställda inte ska vara rädda för repressalier när de talar om vad som försiggår, säger
hon.
Finansregionråd Iréne Svenonius (M) anser att de nya
riktlinjerna ligger i frontlinjen i kampen mot korruption och oegentligheter.

– Jag tycker att riktlinjerna är glasklara, vi har en uppförandekod och vi har tillsatt en visselblåsarfunktion
och en regelefterlevnadschef. Vi har tagit väldigt stora
steg för att höja nivån och minimera riskerna för oegentligheter mutor och korruption, säger Iréne Svenonius.
Finanslandstingsrådet menar att regelefterlevnadschefen är en slags ombudsman och att det finns en poäng
med att visselblåsarfunktionen ingår i organisationen.
– Anmälningarna ska kunna göras anonymt men det
ska också vara transparent så att vi kan utreda problemen. En helextern lösning gör att det inte är offentligt
på samma sätt. Och när det kommer fram allvarliga
misstankar anlitas externa utredare. De utreds inte av
förvaltningen själv, säger Iréne Svenonius.
För att förhindra risken för jäv vill Socialdemokraterna
ha tydliga karantänsregler för politiker och hö re
tjänstemän som byter jobb.

g
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– Vi vill stoppa svängdörrarna mellan politiken och näringslivet. Många toppersoner har gått över till näringslivet och gynnats vid försäljningar. Som när
Bromma sjukhus såldes förra året där tidigare sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt var affärsutvecklare, säger Aida Hadzialic.
Finansregionrådet vill också ha regionala karantänsregler likt de på statlig nivå.
– Jag är oerhört inställd på att utreda möjligheterna
till karantänsregler. Men jag tycker inte att en region
ska ha egna regler, det borde finnas gemensamma karantänsregler för alla regioner, säger Iréne Svenonius.

Såvitt jag vet har Filippa Reinfeldt inte varit inblandad
i affären men hon hade koppling till bolaget. Men det
visar på vikten av tydliga regler och respektavstånd vid
sådana beslut, säger Iréne Svenonius.
De nya riktlinjerna klubbas i regio fullmäktige den 4
maj.
Jessica Ritzén
jessica.ritzen@dn.se

När Bromma sjukhus förra året såldes till bolaget
Vectura valde finanslandstingsrådet själv att inte delta
i beslutet på grund av jävsrisk.
– Jag hade flera år tidigare haft en koppling till bolaget
och deltog därför inte i beslutet. Men just den försäljningen var gjord i konkurrens, det var inte så att regionen satt och förhandlade exklusivt med ett enda bolag.

n
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Redan som liten var hon expert på att dölja sin pappas
missbruk.

15 Deras pappor missbrukade – nu vill de
hjälpa andra

– Mina lagkamrater tyckte att det var jätteroligt, men
föräldrarna och de andra ledarna såg ju att något var
fel och efter den händelsen fick han inte fortsätta som
ledare i laget. Det var då och där som vår hemlighet
kom ut, säger hon.

Han var firad mittback i fotbollsallsvenskan.
Hon är idrottspsykologisk rådgivare.
Båda växte upp med pappor som var alkoholberoende. Under parollen ”Inte min match”
försöker Fredrik Björck och Erica Hellberg få
idrotten att inse att föräldrars missbruk inte
ska vara barnens match.
När Erica Hellberg var tio år och spelade fotboll i Falköping fick hennes pappa i uppdrag att leda uppvärmningen inför en match. Erica placerade sig som vanligt
först i ledet, nära sin pappa, beredd att täcka upp. När
han, ostadig på benen, snubblade omkull gjorde hon
likadant, för att visa att hennes pappa fallit med flit och
att det var ett moment som ingick i uppvärmningen.

Fredrik Björck känner igen sig i situationen, där vi sitter och samtalar på ett fik i centrala Göteborg. Hans
pappa var en uppskattad ungdomstränare i Kållereds
SK. Precis som Erica blev Fredrik duktig på att se till
att pappans alkoholproblem inte exponerades offentligt. Länge förnekade han pappans sjukdom.
– Pappa var väldig stolt över min fotboll och jag hoppades att mina framgångar på fotbollsplanen skulle
fungera som botemedel, säger han.
Sedan tre år tillbaka har Erica och Fredrik gjort gemensam sak. De kallar sig maskrosbarn och under rubriken ”Inte min match” föreläser de kring sina egna
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erfarenheter och försöker hjälpa föreningar och ledare
att hjälpa dem som har det svårt.

nen. Samtidigt, betonar han, måste idrotten kunna få
vara en frizon där man bara kan vara sig själv.

– Det är så viktigt att man ser människan bakom idrottaren. En individ är inte bara en idrottare utan tar med
sig hela sitt liv in i föreningen, säger Erica.

– När jag väl lärde mig att hålla isär fotbollen och privatlivet blev det också lättare att kanalisera energin
och fokusera. Annars blir det ju lätt så att problemet
äter upp dig, säger han.

Fredrik om någon vet att livet vid sidan och på planen
hänger ihop och hur prestationen för elitfotbollsspelaren kan påverkas av skammen och oron. I unga år brukade han åka och hämta hem sin pappa från pizzerian.
När han flyttade från Göteborg för att spela i AIK,
Helsingborg, Elfsborg och utomlands ringde han ofta
två gånger om dagen bara för att få höra sin pappas
röst. Ibland svarade han inte.
– Så fort det blåstes för halvtid kom funderingarna på
hur det stod till med honom, säger Fredrik.
Han berättar hur jobbigt han tyckte att det var att alla
jämt betraktade honom som fotbollsstjärnan och inte
såg den match som han utkämpade vid sidan av pla-

Allt för länge levde han i förnekelse och behöll problemen inom sig. Det var först under sista utlandsuppdraget i Norge som han kände att han inte orkade bära
hela bördan själv utan var tvungen att öppna sig.
Tränaren i Tromsö, Per Mathias Høgmo, tidigare i
Djurgården, blev hans nödvändiga ventil och samtalspartner.
– Per Mathias hade förmågan att se människan i första
hand och fotbollsspelaren i andra. Jag fick förtroende
för honom, säger Fredrik och förklarar att det var då
som han insåg att han inte kunde lösa sin pappas problem.
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Under tiden i Norge blev hans pappa allt sämre. Han
togs in på behandlingshem. En vårdag 2012 satt Fredrik i omklädningsrummet när en släkting ringde och
berättade att pappa var död.
I dag är Fredrik Björck tränare i division 1-klubben
Lindome söder om Göteborg och har tagit med sig sina
erfarenheter in i ledarskapet. Han har förståelse för att
det kan vara svårt att prata om känsliga frågor, men
säger att man inte behöver göra det så komplicerat om
man misstänker att någon har problem hemma.
– Visa att du finns, ta med en extra macka i matsäcken
till matchen. Det viktiga är att du är den där trygga
personen, säger han och tycker att idrottsledare måste
inse vilken kraft det ligger i idrotten och vilken betydelse den kan ha.
– Jag tror det är jättebra om man har olika typer av ledare i ett lag så att man kompletterar varandra: en som
koncentrerar sig på det fotbollsmässiga och en som tar
hand om de mer mjuka frågorna, säger Erica.

Hennes pappa har nyligen låtit tatuera datumet 8 november 2004. Det var dagen då han slutade dricka. Det
skedde inte långt efter incidenten på uppvärmningen.
Erica Hellberg har också använt sina egna erfarenheter
i sitt yrkesliv. Hon är utbildad inom både idrottspsykologi och missbrukspsykologi och jobbar bland annat
som fotbollspsykologisk rådgivare i Superettanklubben
Norrby IF. Hon driver en podcast, där hon samtalar
med personer om hur det är att vara anhörig exempelvis till en missbrukare eller någon som lider av mental
ohälsa.
Hon menar att behovet av att prata kring problemen är
stort.
– Varje gång som Fredrik och jag är ute och föreläser
kommer det fram någon eller några som säger att precis det här har vi i vårt lag, säger Erica.
Jens Littorin
jens.littorin@dn.se
FAKTA. NOMINERADE VID ELDSJÄLSGALAN

 

 

 

 

469

Erica Hellberg och Fredrik Björck är nominerade till
pris vid måndagens Eldsjälsgala i kategorin ”Hälsa”.
Övriga nominerade är:
Jonas Autio, tidigare elitspelare i basket, som driver
olika verksamheter för personer med intellektuella
funktionsvariationer.
Sofia Åhman, som leder dagliga träningspass i SVT
under pandemin.
Sivan Jansson, som startat fiskeklubben Fjällorna och
använder fiske som behandlingsmetod för strokepatienter och för personer med utmattningssyndrom.

15 Att förneka Förintelsen kan bli straffbart
Regeringen vill att det ska bli straffbart att förneka
Förintelsen.
– Den som förnekar att Förintelsen har ägt rum och
driver propaganda i den riktningen, den ska då kunna
åtalas för hets mot folkgrupp, säger justitieminister
Morgan Johansson (S) till SR:s Ekot.
TT
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16 Kvinna död efter att
ha blivit attackerad i
Linköping

16 Man får tolv års
fängelse för grova
barnvåldtäkter

En kvinna har dött efter att ha blivit våldsamt angripen
vid resecentrum i Linköping. Polisen var på plats tre
minuter efter larmet på torsdagsförmiddagen och kunde strax därefter gripa en man i 40-årsåldern som nu
misstänks för mord. Enligt polisen ska den gripne och
kvinnan ”inte ha varit obekanta för varandra”.

En 42-årig man i Skåne döms till tolv års fängelse för
att ha utsatt en flicka för upprepade grova barnvåldtäkter under fyra års tid. Det kan ha handlat om våldtäkt
vid 800 tillfällen, skriver Norra Skåne. Mannen var arbetskamrat till flickans pappa och i samband en separation vände hon sig till honom för stöd.

TT
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16 EU: Diskriminering
ska inte förlikas

17 Man häktad för
mord på kvinna

En kapten på flygbolaget Braathens stoppade en passagerare med chilenskt ursprung, men med hemvist i
Stockholm, med krav på särskild säkerhetskontroll.
Diskriminering ombudsmannen stämde bolaget i
tingsrätten eftersom passageraren ansågs diskriminerad på grund av sitt utseende. Braathens gjorde upp
med mannen i en förlikning, men utan att erkänna att
någon diskriminering hade skett.

Mannen som misstänks för torsdagens mord på en
kvinna i Linköping har häktats, rapporterar Corren.

Nu slår EU:s domstol ner på detta beteende. Det kan
inte anses tillräckligt som rättsligt skydd mot diskriminering att bara betala en ersättning.
TT

Linköpings tingsrätt fann honom på sannolika skäl
misstänkt för mord. Under fredagens häktningsförhandling förnekade han brott, men vidgick enligt advokaten vissa omständigheter.
Den mordmisstänkte 40-åringen ska genomgå en psykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-undersökning.
Enligt vice chefsåklagare Malin Axelsson var mannen
och kvinnan bekanta med varandra.
TT
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17 Mc-gäng avbröt rättegång
Stök kring en tingssal fick Södertörns tingsrätt att ställa in en rättegång på fredagen. Enligt Expressen försökte personer från ett mc-gäng och kriminellt nätverk
tränga sig in i salen.
– Jag vet inte exakt vad som hänt, det besked jag fick
var att det som hänt utanför gör att de inte kunde säkerställa ordningen i och omkring tingsrätten. Därför
avbröt jag rättegången, säger rättens ordförande Fredrik Nydén till tidningen.
Rättegången gäller misstänkta mordplaner mot ett
barnkalas kopplat till mc-gänget, erfar Expressen.

17 110
miljoner kronor kommer en olycklig ankring utanför
den skånska kusten att kosta huvudägaren i ett nederländskt rederi. Ett av rederiets fartyg fick motorproblem och kastade ankar cirka 14 kilometer utanför
Trelleborg i november 2012. Ankaret träffade sjökabeln Baltic cable på havets botten. Vatten trängde in i
kabeln och orsakade kortslutning, vilket ledde till mer
än en månads stopp i överföringen av likström mellan
Trelleborg och Lübeck i Tyskland. Malmö tingsrätt
dömer rederiägaren att ensam betala skadeståndet,
rapporterar SVT.
TT
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17 Fritidsledare drog in
pojkar i mordkomplott
En fritidsledare i Tensta planerade tillsammans med en tidigare toppjurist ett mord på
advokaten Henrik Olsson Lilja. Genom sitt arbete på en fritidsgård rekryterade hon en 17årig pojke och hans vän för att mörda.
Hur kunde en socionom och ungdomsledare
med uppdrag att skydda unga anlita 17-åringarna som torpeder?
En morgon i september 2019 skjuts advokaten Henrik
Olsson Lilja i sitt trapphus av en torped. Kulan träffar
nästan hjärtat. En tidigare top jurist som han haft en
nära relation med döms för mordbeställningen. Orsaken till mordförsöket är en långdragen konflikt mellan
toppjuristen och advokaten.
Men torpeden som slutligen avlossar skotten är bara
en av flera som toppjuristen anlitat. Det omfattande

fallet tas just nu upp i Svea hovrätt och dom väntas
under april.
Det som är mindre känt är hur de två första torpederna
rekryterades. De var 17 år och tidigare ostraffade. Det
visar sig att det är en av pojkarnas fritidsledare som
tillsammans med toppjuristen försökt förmå dem att
döda advokaten. Hur kunde det gå så snett?
Regnet duggar tätt över torget i Tensta. Michael Steger
tar skydd. Han är ett av vittnena i rättegången eftersom han under en tid delade lägenhet med fritidsledaren. 17-åringen var ofta på besök och en eftermiddag
spelar han och pojken in en hiphop-låt tillsammans.
Att två tidigare ostraffade pojkar rekryteras till torpeder av en toppjurist, handlar om bilden som samhället
har av ungdomar som växer upp i området, menar Michael Steger.
– Man är förblindad av fördomar som man har om
unga killar som bor här och kombinerar det med låga
förväntningar på att de ska lyckas i livet. I stället för att
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uppmuntra dem till att nå sin fulla potential så släcker
man glöden och låter kriminaliteten vinna, säger han.

När DN får kontakt med fritidsledaren lever hon på
hemlig ort för att lättare kunna starta ett nytt liv.

Fritidsledaren och den kvinnliga toppjuristen möts
första gången den 17 juli 2018 i en toalettkö på en restaurang på Kungsholmen.

– Han behövde kanske hjälp med något. Och så började det lite smått att han behövde fylla på sin mobiltelefon med pengar. Till en början så kände jag att där går
gränsen. Men sen tjatade han och till slut så tappade
jag gränserna, säger hon.

De börjar prata och kvinnorna fattar tycke för varandra. Deras samtal fortsätter och kvinnorna öppnar upp
om sina liv och problem. Fritidsledaren berättar i polisförhör att hon som socionom velat hjälpa och stötta
toppjuristen och innan de tar avsked byter kvinnorna
telefonnummer.

Både 17-åringen och fritidsledaren berättar att de utvecklar en syskonrelation.

Men deras relation tar en förödande vändning för alla
inblandade när den utvecklas till en medberoendedans.

– Jag värnade om honom och han började berätta allt
mer om hur han hade det hemma. Där började det här
syskonskapet. Han förlitade sig på mig. Jag kände att
jag ville ta hand om honom, fortsätter fritidsledaren.

Pojken var bara tolv år när han och kvinnan, som senare kom att bli hans fritidsledare, lärde känna varandra
genom olika musikarrangemang i Stockholm.

Men hennes arbetsgivare har ingen kännedom om att
en allt större gränslöshet uppstår i deras relation där
profession och privatliv allt mer suddas ut.

När fritidsledaren påbörjar sin anställning på en fritidsgård intensifieras relationen till 17-åringen. Han
besöker lokalen varje dag.

Medan många av hans jämnåriga vänner slutar att besöka fritidsgården när de börjar gymnasiet, fortsätter
17-åringen att gå dit. Snart börjar de även umgås pri-
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vat. Maten i hennes kylskåp blir lika mycket hans och
fritidsledaren fortsätter att förse honom med fickpengar.
Efter att fritidsledaren varit deprimerad en tid övergår
hennes mående successivt till ett maniskt tillstånd. Det
är under semestern i juli som hon första gången träffar
den tidigare top juristen i toalettkön.
Samtidigt brottas 17-åringen med ekonomiska bekymmer. Fritidsledaren som fått bilden att toppjuristen är välbärgad ser en möjlighet för 17-åringen att få
låna pengar av henne och samtidigt vistas i en annan
miljö än förortens svala betong. Hon föreslår därför att
han ska följa med till toppjuristens idylliska sommarboende vid vattnet.
– Toppjuristen manipulerade mig. Jag hamnade i hennes våld och såg ingenting annat än hennes ord, stöd
och kärlek i början, säger fritidsledaren.
Men varken 17-åringen eller fritidsledaren anar att innan vistelsen är över kommer båda involveras i en

mordkomplott mot en av landets främsta försvarsadvokater, Henrik Olsson Lilja.
I sommarhuset finns flera sällskap. Under kvällen berättar toppjuristen om sin oro för konflikten med Henrik Olsson Lilja. Fritidsledaren och andra i sällskapet
funderar på hur man bäst kan hjälpa. På ett skämtsamt
sätt läggs det fram av en person i sällskapet att det bästa vore om advokaten dör.
17-åringen sitter på altanen när fritidsledaren och
toppjuristen kommer ut. Hans advokat Kristofer Stahre berättar:
– Det är i toppjuristens sommarhus som fritidsledaren
första gången frågar min klient om han kan tänka sig
att döda någon. Han känner sig kränkt och besviken
över att ha fått den frågan av en person som han betraktar som sin stor syster. Det andra som sker är att
toppjuristen misshandlar honom där. Skulden för det
här lägger han på fritidsledaren.
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Fritidsledaren har hävdat att det i verkligheten är
toppjuristen som ställer den brännande frågan till 17åringen.

nen är att pojkarna ska utföra mordet tillsammans och
fritidsledaren vallar båda pojkarna vid separata tillfällen i advokatens bostadskvarter. Men 17-åringen går
under jorden innan dådet hinner utföras. Kompisen
står därmed ensam kvar som torped.

Dagen efter åker pojken ensam hem till Stockholm.
Men det han inte vet är att han kommer att bli indragen i fler möten med toppjuristen.
Efter en tid hjälper fritidsledaren sin väninna att träffa
17-åringen i Sickla i Stockholm. Snart b rättar toppjuristen att det bästa för henne vore att röja advokat
Henrik Olsson Lilja ur vägen. Känner 17-åringen någon
som kan utföra mordet, undrar hon?
17-åringen föreslår att han själv ska utföra mordet, vilket båda kvinnorna går med på.
Men hans försvarare Kristofer Stahre driver tesen att
17-åringen aldrig tänkt utföra något mord. Pojken är
ute efter att lura kvinnorna på pengar.
Ännu en pojke involveras i planerna, 17-åringens
jämngamla kompis från Tensta. I fritid ledarens kök
håller toppjuristen ett möte med båda pojkarna. Pla-

På begäran av toppjuristen köper fritid ledaren en
jaktkniv. Fritidsledaren hävdar att 17-åringens kompis
själv väljer ut en kniv eftersom den pistol som 17åringen säger sig ha köpt för fritidsledarens pengar
inte syns till.
Men även 17-åringens kompis hoppar av. Det bevisas
aldrig om kniven ens överlämnats till honom.
Enligt tingsrättsdomen hjälper kompisen i stället
toppjuristen och fritidsledaren att komma i kontakt
med en tredje torped som träffar toppjuristen. Även
han försvinner när han fått pengar från fritidsledaren.
Den kvinnliga fritidsledaren var vid tiden för brotten
en tidigare ostraffad socionom i 35-årsåldern och själv
bosatt i Tensta.
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Hon är sjukskriven från arbetet under hela den period
som mordkomplotten pågår. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet begick fritid ledaren gärningarna under
påverkan av bipolär sjukdom som hon under handlingarna inte visste att hon led av.
Kort därefter flyr även fritidsledaren Tensta. Hennes
anställning som fritidsledare har hon då kvar. Hon avslutar den på egen begäran våren 2020. Kommunen
vill inte ställa upp på intervju men svarar i ett skriftligt
meddelande att man följer de rutiner som finns för att
säkerställa att medarbetare i framtiden inte brister i
sitt förhållningssätt.
– Jag vaknar. Herregud det här är helt åt helvete och
jag måste försöka ta tag i mitt liv, säger fritidsledaren
som i dag får behandling för sin sjukdom.
Hur kunde du sammanföra 17-åringarna som du ville
skydda och stötta med toppjuristens mordplaner?

grumlades dels av hennes manipulation men också av
min egen hjärna som inte var frisk. Min vilja var ju att
rädda dem. Nu låter det helt sjukt. Hur skulle jag kunna rädda någon genom att ge dom pengar till ett vapen
som i sin tur skulle döda en annan människa, säger fritidsledaren.
17-åringens advokat Kristofer Stahre menar att hans
klient blev duperad.
– Min klient blir inlurad i en situation av en 15 år äldre
person, en person som han såg som sin storasyster, en
person som var hans fritidsledare i Tensta, säger
Kristofer Stahre.
– Familjen har litat på verksamheten anordnad av
stadsdelen och att det är reko människor som jobbar
där och inte människor som ska få dig indragen i
mordkomplotter, fortsätter han.
Vad tänker du om fritidsledarens roll?

– Det är ju mitt fel. Hade de inte träffat mig så hade de
inte träffat toppjuristen. Viljan var god men sinnet
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– Hon är så fokuserad på att hjälpa sin nyvunna väninna att hon åsidosätter sin ”lillebrors” behov och
skydd, säger han.
Kristofer Stahre har överklagat domen till Svea hovrätt.
– Min klient dömdes i tingsrätten för förberedelse till
mord. De ansåg att man kunde avfärda invändningen
att det här rörde sig om ett b drägeri. Jag menar att
det är ett kvitto på de fördomar som man har om de
här ungdomarna att bara för att man är 17 år och bor i
Tensta så är man beredd att mörda någon för 50 000
kronor. Jag menar att det finns gott om omständigheter som talar för att så inte var fallet, säger Kristofer
Stahre.
Den 17-årige vännen döms senare för stämpling till
mord. Vännens försvarare, Peter Mutvei, driver liksom
Kristofer Stahre tesen att hans klient haft andra avsikter än att utföra mordet, nämligen att få ut pengar av
kvinnorna. Även han överklagar sin klients dom.

I Tensta är det få som känner till historien. Michael
Steger slår ut med händerna:
– Så länge som vi inte erkänner att unga killar och tjejer härifrån också kan bli högutbildade och framgångsrika, kan liknande saker fortsätta att hända. Om jag varit fritidsledaren och både bott och arbetat i området
så skulle jag ha känt mer empati med grabbarna, säger
han.
Fritidsledaren får skyddstillsyn som straff. Hon anses
skyldig till både stämpling och förberedelse till mord
men döms enbart för det senare. I domen står det att
hon utnyttjat pojkarnas unga ålder och oförstånd. Fritidsledaren har under rättsprocessen hävdat att hon
saknade uppsåt att döda advokaten.
Toppjuristens advokat säger att hans klient förnekar
brott.
Christy Chamy
christy.chamy@dn.se
FAKTA. SEX PERSONER HAR DÖMTS
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I september 2019 skjuts advokaten Henrik Olsson Lilja
i sitt trapphus. Sedan dess har flera rättegångar med
koppling till fallet hållits.
En kvinna, född 1968, tidigare en toppjurist som advokaten haft en nära relation till, döms till 14 års fängelse
för anstiftan av försök till mord.
En man, född 1966, med kriminell bakgrund, döms till
14 års fängelse för mordförsöket på advokaten.
En man, född 1966, med kriminell bakgrund, döms till
6 års fängelse för medhjälp till mord.
En kvinna, född 1986, döms till skyddstillsyn för förberedelse till mord. Kvinnan ansågs begå gärningarna
under påverkan av bipolär sjukdom som hon under
handlingarna inte visste att hon led av. I dag får hon
adekvat behandling för sin sjukdom.
En man, född 2001, döms till skyddstillsyn för mordförsök.

17 Drönare ska störa
narkotikahandel runt
Odenplan
Narkotikahandeln i Vasastan tycks ha fått ett
uppsving. Därför satsar Stockholmspolisen på
att övervaka området runt Odenplan och Observatorielunden med drönare.
Polisens drönare har tillstånd att övervaka både Odenplan och Observatorielunden de närmaste veckorna.
En av orsakerna är att få en ”bättre lägesbild” av den
narkotikahandel som sker i området, berättar Mats Eriksson, presstale person vid Stockholmspolisen.
– Vi vet att det är en knutpunkt på Odenplan. Numera
finns det även pendeltåg där och då vet vi att det drar
till sig den här typen av problematik med bland annat
narkotik överlåtelse, säger han.

En man, född 2001, döms till skyddstillsyn för stämpling till mord.
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Polismyndighetens beslut om att övervaka området
genom så kallad UAS (unmanned aerial system) – ofta
kallade drönare – gäller till den 1 maj.
– Vi har tillåtelse att ha den uppe under den perioden.
Det betyder inte att vi har den uppe hela tiden, säger
Mats Eriksson.
Tanken är att snabbt kunna övervaka området för att
upptäcka eventuella brott som begås.
– Det är ett väldigt effektivt sätt för oss att arbeta, säger Mats Eriksson som menar att det i första hand
handlar om att få en överblick med hjälp av drönaren.
– Framför allt vill vi skaffa oss en god lägesbild, hur
omfattande det som vi tror är ett problem är. UAS:en
hjälper oss väldigt mycket i det arbetet, säger han.
Förutom narkotikahandeln och bruk av narkotika har
polisen extra fokus på frågor som rör ungdomar och
trafik, berättar Mats Eriksson.

18 Här fördes Rosalba,
7 år, och Blanca, 2 år,
bort – adopterades till
Sverige
När den mörka jeepen svänger in framför sjuåriga Rosalba Ortiz förstår hon inte vad som är
på väg att hända. Hon slåss och skriker efter
hjälp när två medelålders kvinnor tvingar in
henne i bilen.
Det ska ta 37 år innan flickan återser sin
mamma.
DN kan i dag avslöja hur fattiga mödrar i
Colombia har berövats sina barn – som sedan
har adopterats till Sverige.
Rosalba Ortiz ser byn försvinna bakom dem: huset där
de fick hyra ett rum, korna som gav varm mjölk, mark-

Adam Svensson adam.svensson@dn.se
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naden där de sålde kvastar och rep. Hon söker med
blicken.
Var är mamma?
Hon bankar så hårt hon kan med händerna mot bilrutan. Skriker efter hjälp.
Flera grannar hör hennes protester, men kan inget
göra.
– Jag förstår inte riktigt vad som händer men jag slåss
för mitt liv, så minns jag det, säger hon i dag.
Året är 1980, Rosalba Ortiz är fast i den dammiga jeepens framsäte, hennes tvååriga lillasyster Blanca Ortiz
sitter där bak. Hon är tyst. De två anonyma kvinnorna
med kortklippta frisyrer har gett henne en godisklubba.
Bilen kör över slingriga vägar från byn San Lorenzo, 2
000 meter över havet i sydvästra Colombia, mot storstaden Popayán.

Rosalba Ortiz får en röd- och vitrutig klänning, likadan
som de andra flickorna på barnhemmet. Personalen tar
fram en rakapparat. Lössen faller med håret.
De kommande månaderna fantiserar Rosalba Ortiz om
att hennes mamma ska komma och hämta henne, eller
åtminstone hälsa på.
Fortfarande vet hon inte vad hon gör där. Men hon
misstänker att hennes lillasyster är på väg bort. Det är
lättare att hitta nya föräldrar till en tvååring än en sjuåring, så mycket förstår hon. Rosalba Ortiz tjatar på
personalen att de ska få vara tillsammans.
I handlingar från den colombianska domstolen står det
att systrarnas mamma är ”mentalt efterbliven”, och att
barnen är övergivna.
Men är det sant?
○○○
Sverige är det land i världen som har adopterat flest
barn per capita. Drygt 5 500 av barnen har kommit
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från Colombia, merparten under 1980- och 1990-talen.
Det gör Colombia till det tredje största ursprungslandet, efter Sydkorea och Indien.

I Sverige blomstrade välfärden. Adoption började bli
ett vedertaget sätt att bilda familj på, både för par som
inte kunde få biologiska barn eller som ville göra gott.

Några av barnen har kommit via privata, oreglerade,
adoptioner. Men de allra flesta, närmare 5 000 barn,
har förmedlats av föreningen Adoptionscentrum, bland
dem systrarna Rosalba och Blanca Ortiz.

Barnen från Colombia var ofta små, vissa bara några
veckor gamla.

Verksamheten pågår fortfarande, om än i liten skala: i
fjol anlände sex adoptivbarn från landet.
Precis som i flera andra länder startade Adoptionscentrum sin verksamhet här med hjälp av utlandssvenskar,
fruar till män som arbetade för svenska företag i
Colombia.
Det var 1970-tal. Colombia var ett av världens fattigaste länder. Inbördeskrig, jordskred och narkotikahandel. Våld och fattigdom, barn for illa. Här fanns en traditionell katolsk syn på familjebildning – en kvinna
skulle inte bli gravid utanför äktenskapet. Och abort
var förbjudet, enligt lag.

Svenska adoptivföräldrar önskade korta vänt tider och
gärna så unga barn som möjligt. Colombia blev alltså
ett utmärkt ursprungsland.
Under 1970-talet förmedlade Adoptionscentrum drygt
400 barn via olika barnhem.
I skarven till 1980-talet kom en vändpunkt som skulle
flerdubbla verksamheten: Adoptionscentrum inledde
ett samarbete med den colombianska familjevårdsmyndigheten ICBF, som hade lokala kontor i hela landet.
Det var samma myndighet som gjorde Rosalba och
Blanca Ortiz tillgängliga för adoption.
○○○
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Vårvintern 1981 landar systrarna i Sverige tillsammans
med sina nya föräldrar. Rosalba och Blanca Ortiz blir
Camilla och Sandra Sivertsen.

– Jag fick aldrig veta skälet till att vi tvingades lämna
vår mamma. Vi var helt oförberedda, vi var barn, utlämnade till systemet, säger hon.

De får var sitt rum i ett villaområde på västkusten, de
får fotbollsträning och sommarlov. På ett fotografi från
tidigt 1980-tal bär systrarna var sin sjömansklänning.

Tankarna pendlar under uppväxten, hon målar upp
egna förklaringar till sin adoption: mamma är fattig
och kan inte ta hand om oss.

I Sverige har Camilla först svårt att finna sig till rätta.
Hon längtar hem, tillbaka till mamma och byn.

– Det var väl så enkelt jag ville att det skulle vara, säger
hon.

– Jag hade långt gångna planer på hur jag skulle ta mig
dit, säger hon.

Camilla är i dag tandläkare och driver två egna kliniker. Lillasyster, som nu använder tilltalsnamnet Blanca, arbetar som tjänsteman.

Men hon ändrar sig. Efter några månader vill hon inte
veta av Colombia. När lillasyster kallar henne Rosalba
blir hon arg och skriker att hon heter Camilla och inget
annat.
Camilla Sivertsens erfarenhet av internationell adoption är unik: till skillnad från många andra adopterade
minns hon vad som hände.
I dag beskriver hon det som en kidnappning.

Som vuxna börjar systrarna tvivla på berättelsen om
sina liv. De googlar ibland på barndomsbyn San Lorenzo. Camilla minns att den hette så. Men de hittar få
ledtrådar – det finns flera byar med samma namn.
Det går 37 år innan Blanca Sivertsen upptäcker en Facebookgrupp från området kring San Lorenzo. På bilderna syns byns stolthet och mittpunkt: den sandgula
kyrkan.
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Hon har hittat rätt.
– Jag skrev till flera medlemmar i gruppen och en av
dem svarade. Det visade sig att han kände vår mamma.
Vi bestämde oss för att åka dit så snart som möjligt,
berättar Blanca Sivertsen.
– Innan det var för sent.
○○○
Det är mars 2021 och efter nio timmars resa syns den
plötsligt: högst uppe, långt bort på en kulle ligger den
sandgula kyrkan i San Lorenzo.
Klottret längs med vägen vittnar om vilken gerillagrupp som just nu har kontroll. Ett jordskred har isolerat byn i snart ett halvår, det dånar som åska från
andra skred när DN:s utsända promenerar de sista
kilometrarna.
Byn är stilla men byborna i rörelse. Mopeder repareras, barn leker på torget vid kyrkan. När vi frågar om

Rosalba och Blanca pekar alla mot ett litet radhus i slutet av byn – Casa de la Eva.
Grannen Eva Ortiz (som trots sitt efternamn inte är
släkt med Rosa) hörde skriken när Rosalba och Blanca
drogs in i jeepen och fördes ut ur byn för närmre fyra
decennier sedan. Kvar i San Lorenzo blev mamma
Rosa Ortiz.
– Världen rämnade för henne när flickorna försvann,
hon sprang runt i byn och skrek och skrek och letade.
Hon dunkade sitt huvud i väggen, berättar hon.
Flera bybor DN talar med såg hur Rosalba Ortiz kämpade för att ta sig ur bilen.
– Den lilla, Blanca, var utanför. De tog henne på gatan,
säger ögonvittnet Deyanira Zuñiga.
Rosa Ortiz saknade allt en mamma som plötsligt förlorar sina barn behöver: ett nätverk, pengar, kontakter,
makt. Hon kunde inte läsa, inte skriva.
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Rosa Ortiz fick aldrig veta varför myndigheterna omhändertog hennes barn och adopterade dem till Sverige. Hon fick inga rapporter om hur döttrarna mådde,
eller bilder på hur de såg ut. Hon visste inte ens om de
levde.
Men hon trodde verkligen att de skulle komma tillbaka, berättar Eva Ortiz.
– Hon stannade alltid kvar i kyrkan och bad en extra
bön för sina döttrar, hon kallade dem ”mina små”. Hon
sörjde och väntade på dem i alla år.
När Camilla och Blanca Sivertsen återvänder till San
Lorenzo i februari 2018, möts de av byborna som samlats längs huvudgatan. De har skrivit en skylt: ”Välkomna, barn!”
Camilla Sivertsen känner igen sin mamma direkt. Hon
står där i en turkosblommig klänning.
Blanca Sivertsen minns hennes snälla ögon, att hennes
hår luktar så gott.

○○○
Det är ursprungsländernas ansvar att utreda barnens
bakgrund. I Colombia togs det juridiska adoptionsbeslutet i en barnavårdsdomstol. Därefter skulle den
svenska myndigheten som hade ansvar för internationella adoptioner godkänna beslutet.
I adoptionshandlingarna slår den colombianska domstolen fast att Rosa Ortiz är ”mentalt efterbliven”. För
Camilla Sivertsen är beskrivningen i dag främmande.
– Vi umgicks i veckor i sträck, i flera omgångar, under
året då vi återupptog kontakten. För mig var hon helt
klar, hon kunde återge allt som hänt i detalj, säger hon.
Camilla Sivertsen återkommer till fatti domen: att hon
som barn hjälpte till att arbeta på kaffeplantagen, att
de levde ett enkelt liv på stampat jordgolv, att de var
hungriga.
– Om man ser det ur en svensk kontext var det säkert
en olämplig plats för ett barn. Men vi klarade oss, jag
hade inga problem med det.

g
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De svenska adoptionsföreningarna brukar framhålla
alla barns rätt till en familj.
Men Rosalba och Blanca Ortiz hade en mamma.
Med dagens regelverk hade adoptionen brutit mot
både barnkonventionen och Haagkonventionen.
I systrarnas adoptionshandlingar från domstolen och
ICBF, som DN läst, finns inget medgivande till adoption. Det står att barnen är övergivna, att myndigheterna omhändertagit dem – och därför krävs inte
vårdnadshavarens underskrift, enligt domstolen.
○○○
Barnhemmet i Popayán, dit systrarna fördes, var en av
många institutioner som Adoption centrum samarbetade med. Föreningens nätverk spände över 60 barnhem, fosterhem och så kallade adoptionsbarnhem i 26
städer.
Enligt boken ”Adopterad från ett annat land”, författad
av tidigare medarbetare på Adoptionscentrum, inled-

des adoptionsprocessen i Colombia så här: en mamma
som ville adoptera bort sitt barn fick rådgivande samtal
med en socialarbetare, för att därefter underteckna ett
medgivande.
DN:s granskning av vittnesmål och dokument från
svenska adopterade visar en annan verklighet.
I intervjuer med över 60 svenska adopterade från olika
delar av Colombia framkommer i merparten av fallen
uppgifter om oegentligheter, i vissa fall brott, kopplade
till adoptionerna.
Det handlar om felaktiga bakgrundshistorier och uppgifter, rena kidnappningar, om barn som försvunnit
från sjukhus och dagbarnvård. Om mödrar som känt
sig tvingade att lämna över sina barn. I vissa fall har
dokumentationen försvunnit spårlöst.
Så här vittnar mammor i Colombia för DN om hur de
har förlorat sina barn till Sverige:
1987.

s
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Maria Erika Rivas Tovar vaknar upp i en sjukhussal
med fördragna fönster. Hon drar med handen över
magen. Frågar en sjuksköterska: ”Var är barnet?”

Hon får till svar:
– Du har övergivit ditt barn, det är för sent.
När Maria Erika Rivas Tovars son, Hugo Rivas Nilsson
i Tystberga, hittar henne via Facebook 2018 säger hon:

Hon är 18 år, har nyligen lämnat landsbygden för Bogotá, för att arbeta som barnflicka. Hon har gått på
fest. Där fanns sprit, allt blev svart.

– Jag kommer aldrig kunna förlåta dem som rövade
bort dig.

Hon vaknade utan kläder, och blev gravid.

I adoptionshandlingarna, som DN läst, finns inget
skriftligt medgivande till adoptionen. Det står att
mamman övergivit sitt barn. Enligt handlingarna efterlystes anhöriga till pojken i tidningen vid ett tillfälle.

Det finns institutioner för den här situationen: gravida
kvinnor får bo och arbeta, undersökas av läkare i hemlighet. Maria Erika minns platsen som ett fängelse.
Hon vaknar upp efter förlossningen, kan knappt stå
upp, letar sig ut, uppför trapporna. I ett rum ligger nyfödda bebisar på rad, med handskrivna lappar vid varje
säng, men Maria Erika kan inte läsa. Hon tar upp bebisen som ligger närmast, håller den mot kroppen. En
sjuksköterska avbryter och leder henne tillbaka till
rummet.
Går gång på gång tillbaka efteråt och frågar efter sitt
barn. Hon vet inte om hon fött en flicka eller pojke.

1984.
Han är 47 centimeter lång, 2 000 gram tung, två dagar
gammal. Cecilia Paez hör honom skrika och frågar
nunnorna: ”Snälla, får jag amma honom?”
Svaret blir nej.
En man tar pojken ifrån henne, det sista hon hör är
gråtskriken.
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Redan innan magen började växa skrevs Cecilia Paez in
på en institution för fattiga kvinnor med oönskade graviditeter, i Bogotá. Graviditeten var egentligen inte
oönskad, men pappan till barnet ville inte vara delaktig. Hon var ensam, omgiven av en traditionell katolsk
familj.

Pojken växer upp och återförenas med sin mamma
2007.

På mödrahemmet fanns fler som Cecilia Paez.

Sex månader gammal förs Mariana akut till sjukhus,
det är något fel med lungorna. Övrig tid bor hon och
hennes syskon på ett katolskt barnhem i San Gil. Ana
Lucia Castellanos Hinestroza arbetar, hälsar på sina
barn på veckans enda lediga dag.

Medan magarna växte fick kvinnorna arbeta i tygfabriken. Det var viktigt att de inte slet ut sig, att bebisarna
mådde bra, löd instruktionerna.
Cecilia Paez vet att hon skrev under flera dokument,
efter påtryckningar. Visste inte vad de innebar. Hon
minns ingen rådgivning, inget stöd.
– Jag hade ingen aning om mina rättigheter, säger hon
i dag.
Efteråt lämnas hon på gatan med ett vitt kuvert i handen. Det innehåller 200 000 colombianska pesos, 500
kronor.

I adoptionshandlingarna, som DN tagit del av, står det
att Cecilia Paez har överlämnat sin son, Pablo Paez.
1978.

I samma veva blir hon inlagd på sjukhus för psykisk
ohälsa. När hon kommer ut är hennes äldsta barn kvar
på barnhemmet, men den lilla är försvunnen. Hon
möts av orden:
– Din dotter är inte här just nu.
En vecka senare, när hon kommer tillbaka, får hon ett
nytt svar:
– Din dotter är död.
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Ana Lucia står kvar utan en kropp att begrava, utan
svar.
Några år senare letar hon igen, men en ny nunna har
tagit över, kan inte ge något annat besked.
Den lilla flickan har kommit till det kända adoptionsbarnhemmet Cran. Av dem får de svenska adoptivföräldrarna veta att Mariana är ett barnhemsbarn, utan
känd bakgrundshistoria.
I maj 2014 nås Ana Lucia av ett meddelande. Mariana
Rudsberg i Bromma har fått hjälp av en colombiansk
kontakt, som har hittat familjen på Facebook.

Hermalina Grisales Blandons fjärde dotter Marta gråter om nätterna, för mycket. Hennes pappa är våldsam,
slår både Hermalina och Marta. Familjen bor på en
bondgård utanför staden Rionegro. En natt får Hermalina Grisales Blandon nog, hon bestämmer sig för att
fly. Det går en buss om dagen.
Men först ber hon en granne ta hand om Marta.
När Hermalina kommer tillbaka har pappan redan varit där. Den 19 månader gamla flickan är borta.
Hermalina Grisales Blandon letar, frågar, ringer runt i
byn. Ingen har sett hennes dotter.

I Mariana Rudsbergs handlingar från barnhemmet
finns Ana Lucia Castellanos Hinestrozas underskrift
och medgivande till adoptionen. Det är inget hon själv
minns.

Av domstolshandlingar, som DN tagit del av, framgår
att pappan lämnat Marta på ett barnhem, och att han
”inte har något intresse av dottern”. De slår fast att
flickan är övergiven.

Ana Lucia kan varken skriva eller läsa.

Men något medgivande till adoption existerar inte,
varken från pappan eller mamman. Myndigheten har
tagit över vårdnaden, och godkänt adoptionen.

1982.
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Dagen före nyårsafton 2020 ringer Marta Persson i
Stockholm upp sin biologiska mamma och berättar att
hon finns i Sverige.

Polisen ska kontrollera barnen, se om de mår bra,
meddelar två konstaplar. De vill tala med mamman i
köket.

Till DN säger Hermalina Grisales Blandon:

Under tiden tränger sig fler poliser in och bär ut den
femåriga dottern, den treåriga sonen, och den yngste –
han som nyss somnat.

– Jag har alltid undrat om hon svälter, om hon lider.
Vem som fick se henne växa upp. När pandemin är
över ska jag äntligen få träffa henne igen.

Kvar i en av sängarna ligger bara en sko.

Till dess har hon fler barn att leta efter.

När bilen åker kastar hon sig ut, springer, gråter, jagar
– och ger upp. Faller till marken.

○○○

Dagarna efter, när hon söker efter barnen hos myndigheterna, får hon veta att barnen är borta, att de har
skickats till Bogotá.

För 1989 hände det igen. Hermalina Grisales Blandon
har precis nattat sina tre yngsta. Minstingen, den 1,5 år
gamla John Freddy, vill fortfarande vaggas till sömns.
Hermalina har en ny man, bor i en ny stad. De är fattiga. Pengarna räcker till mat och hyra, inte mycket mer.
Men barnen är rena, mätta. Hon badar dem varje kväll.
Ändå anar hon fara när en vit skåpbil stannar utanför
familjens hus en sen kväll.

– Men vem skulle jag anmäla till? Polisen var ju med
när barnen försvann, säger hon.
○○○
De oegentligheter som DN i dag kan avslöja har skett i
stor skala. I granskningen ”Barn till varje pris” har ad-
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opterade vittnat om illegala adoptioner från bland annat Sydkorea, Indien och Chile.
På plats i Chile har DN intervjuat mödrar som har blivit bestulna på sina barn för att decennier senare få
veta att de bor i Sverige. I DN:s kartläggning av adoptionerna till Sverige framkommer larm om oegentligheter från en majoritet av alla större ursprungsländer.
I februari i år stoppade Nederländerna nya medgivandeutredningar för internationell adoption, efter en
statlig utredning av oegentligheter i samband med adoptioner till landet mellan år 1967 och 1998.
I två år arbetade ledarna för kommittén, Georg Frerks
och Yannick Balk, tillsammans med en grupp forskare.
Frerks är professor emeritus och Balk är doktor i internationella relationer och politisk historia.
De tittade särskilt på Colombia.

Kommittén har funnit samma typer av oegentligheter
som DN i dag kan berätta om gällande adoptionerna
till Sverige.
Frerks och Balk berättar att barn i Colombia kidnappades på öppen gata när de var ute och lekte. De dokumenterade även fall där nyförlösta mammor fick
höra att deras barn var dödfödda, men att sjukhuspersonalen inte ville visa kropparna för dem. I stället såldes barnen.
– Det fanns många fall där mammorna blev tvingade
att lämna bort sina barn. Till exempel fanns religiösa
institutioner där nunnor tog barnen vidare till barnhem och liknande, säger Georg Frerks och fortsätter:
– Vi har kunnat fastslå att de flesta barnhemsbarn inte
var föräldralösa. De var där av andra anledningar och
kom sedan ofta att bli tillgängliga på adoptionsmarknaden.

Svenska Adoptionscentrum samarbetade med fem av
de colombianska barnhem som nämns i den nederländska utredningen.
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Det var som en labyrint med olika aktörer, berättar
Yannick Balk. Advokater, domare, sjuksköterskor och
läkare.

Forskarna har en metafor för hur stulna barn i Colombia blev tillgängliga för adoption. De talar om en process där barnen ”vittvättas”.

– Det här är väldigt mörka nätverk av mä niskor, som
alla tjänar pengar på detta, säger Yannick Balk.

– Det är en term vi använder när ett stulet barn genomgår en adoptionsprocess, hela vägen till Nederländerna. Då blir det ett lagligt adopterat barn, som i själva verket är stulet, säger Georg Frerks.

Enligt kommittén har även poliser varit inblandade.
– Det har vi dokumenterat, säger Georg Frerks. När
mammor har kommit och anmält sina barn försvunna
har poliserna sagt ”gå hä ifrån, annars arresterar vi
dig”. Så de var också medskyldiga, en del av den här
ringen.
Var det någon särskild grupp i Colombia som blev utsatt?
– Framför allt människor utan en röst. Fattiga, outbildade. Unga och gravida, ogifta kvinnor, som var enkla
att övertyga eller tvinga. Det är den största gruppen,
säger Georg Frerks.

Han poängterar att alla adoptivbarn inte blev stulna,
men att det skedde regelbundet.
– Hela systemet genomsyrades av mutor. Barnet blev
stulet, men blev vittvättat.
Det låter som penningtvätt.
– Ja, exakt. Svarta pengar blir vita. Du kan göra likadant med ett stulet barn. Du skickar in det i tvättmaskinen och sedan dyker det upp som ett perfekt, fint
lagligt adoptivbarn, säger Georg Frerks.
Hur kan ni vara så säkra på er sak?

– De kände att de inte hade något val.
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– Vi undersökte det här, på plats. Vi gick igenom de
nederländska arkiven. Alla de här övergreppen skedde.
Vi har det på papper. Det är bevisat, säger Yannick
Balk.

– I begynnelsen tänkte alla på barnets bästa, det var
därför adoptionsföreningarna grundades. Sedan smög
sig korruptionen in, säger Georg Frerks.
Han berättar att vissa adoptionsföreningar hade ”goda
intentioner”, men det fanns många som såg den stora
efterfrågan och som gjorde pengar på det.

– Det här är bortom rimligt tvivel, säger Georg Frerks
och fortsätter:
– Vi säger inte att hela systemet är korrupt, men systemet har ansvar för övergreppen. På grund av utbud
och efterfrågan och den groteska ojämlikheten mellan
länderna.

– Det blev en marknad, en industri. Enorma summor
pengar var i rörelse, säger Frerks.
Enligt kommittén hade pengarna en korrumperande
effekt. Nederländernas ”positiva bild av adoption”
hjälpte också till att skapa efterfrågan.

Ungefär 40 000 barn har adopterats till Nederländerna, varav cirka 5 000 från Colombia. Forskarnas uppdrag var att titta på systemet bakom internationell adoption – och hur det fungerade.
Kommittén fastslog att den nederländska staten kände
till uppgifter om oegentligheter, men valde att inte agera eller följa upp dessa uppgifter.
Enligt utredningen fortsatte oegentligheterna, även efter år 1998.

Utredningens slutsats är att barn och biologiska föräldrar har drabbats av en ”historia av förluster”. Vidare
menar kommittén att majoriteten av adoptivföräldrarna har handlat i god tro, men att de likväl varit delaktiga i att skapa denna ”adoptionsindustri”.
De vuxna adopterade som har fått reda på oegentligheter uppgav för kommittén att de inte fått stöd eller för-
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ståelse. Varken från staten eller adoptionsföreningarna.

Systrarna har räknat sedlar och mynt, drygt 20 000
colombianska pesos.

– Det var en huvudanledning till att Nederländernas
justitieminister initierade den här utredningen. Staten
har inte hjälpt dem eller tagit deras berättelser på allvar, säger Yannick Balk.

47 svenska kronor.

○○○

Patrik Lundberg

I juni 2019 står Camilla Sivertsen framför en vit kista
med gulddekor. Hennes mammas kropp är tunn och
138 centimeter lång.

Alexander Mahmoud

Rosa Ortiz fick ett sista år tillsammans med sina döttrar. Hon dog i sviterna av en hjärtoperation. Men den
här gången hann hon ta farväl av sina barn.
I huset i San Lorenzo finns Rosas ägodelar kvar:

Josefin Sköld
josefin.skold@dn.se

alexander.mahmoud@dn.se
Om/Barn till varje pris
Om artikelserien
Sverige har adopterat flest barn per capita i världen,
närmare 60 000.

Ett litet jesusbarn i plast, en kittel i aluminium.

Men myndigheter, andra länder och adopterade har
larmat om oegentligheter.

Och en svart portmonnä i fuskskinn, inlindad i flera lager trasor. Den innehåller pengarna hon skulle ge sina
döttrar om de kom tillbaka.

DN granskar brotten i adoptioners spår.
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Så gjorde vi
DN har intervjuat fler än 60 svenskar som är adopterade från olika delar av Colombia.
På plats i Colombia har DN:s bildjournalister Alexander Mahmoud och Lars Lindqvist intervjuat föräldrar,
släktingar och tidigare grannar till svenska adopterade.
DN har läst de adopterades dokument och jämfört dem
med colombianska familjers vittnesmål.
DN har läst en rad myndighetsdokument, fackböcker
och artiklar som gäller adoptioner från Colombia till
Sverige.
På videolänk har DN intervjuat forskare från den nederländska kommitté som utredde adoptionsverksamheten från bland annat Colombia till Nederländerna
mellan år 1967 och 1998. DN har också läst den nederländska kommitténs utredning.
Researchern My Vingren har katalogiserat en stor
mängd artiklar, myndighetshandlingar, brev och böcker som har utgjort en del av DN:s samlade granskning.

18 Svenska Adoptionscentrum: Det är ursprungslandets ansvar
att utreda barnens
bakgrund
”Vi har självklart ansvar för de adoptioner som
vi förmedlat”, skriver Adoptionscentrums
Kerstin Gedung i ett mejl till DN.
Men det är ursprungsländernas ansvar att utreda barnens bakgrund.
DN har försökt få en intervju med adoptionsföreningen – som har avböjt.
Adoptionscentrum (AC) är en av världens största förmedlare av adoptioner. Colombia är det land som AC
har förmedlat flest adoptivbarn från, närmare 5 000,
med start 1972. Verksamheten pågår fortfarande.
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DN har intervjuat över 60 adopterade från Colombia,
merparten vittnar om allvarliga oegentli heter kopplade till adoptionen. Det handlar bland annat om felaktiga bakgrundshistorier och uppgifter, rena kidnappningar, om barn som försvunnit från sjukhus och dagbarnvård. Om mödrar som känt sig tvingade att lämna
över sina barn.
Granskningen består också av intervjuer med colombianska familjer, samt undersökning av den dokumentation som har lämnats ut till adoptivbarnen och deras
svenska föräldrar.
Adoptionscentrums verksamhetschef, Kerstin Gedung,
har avböjt att låta sig intervjuas.
Frågorna som DN försökt få svar på rör bland annat
Adoption centrums eget ansvar för adoptioner som
genomförts på ett oetiskt sätt och i vissa fall på illegala
grunder.
I ett mejl motiverar Kerstin Gedung beslutet att tacka
nej till intervjun:

”Som er rapportering och era frågeställningar är formulerade utgår de från en föreställning om hur adoptioner, både generellt och i Colombia specifikt, går till
och som vi upplever saknar både sakkunskap och förståelse.”
I ett tidigare mejl till DN skriver Kerstin Gedung att
varken AC eller svenska myndigheter bestämmer om
internationell adoption är bäst för barnet. Det är, enligt
internationella konventioner, ursprungslandets ansvar
att utreda barnens bakgrund.
”Så var det förr och så är det nu inom internationell
adoption. Besluten tas utifrån varje tids kunskap, lagar, regler och normer”, skriver Gedung.
Verksamhetschefen har delgivit DN en kortare text
som föreningen har publicerat i sin medlem tidskrift.
”Vår bedömning är att Colombia är ett föregångsland
inom internationell adoption; ett land som går i spetsen vad gäller adoption lagstiftning och riktlinjer, och
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som arbetar rättssäkert och med barnens bästa i
fokus.”

barn runt om i världen som av olika anledningar inte
kan växa upp i sin ursprungsfamilj.”

I texten står det att colombianska myndigheter har
gjort ”ett mycket gediget arbete för att förbättra och
förfina den lagstiftning och de riktlinjer som styr och
reglerar adoptionsverksamheten”.

AC menar att granskningen saknar ett barnperspektiv
och hä visar till artikel 21 i barnkonventionen, som
syftar till att staten vid adoption ska ”säkerställa att
största vikt ges till vad som bedöms vara barnets
bästa”.

Detta framhålls också i den informationstext som AC
skickade till Statskontorets översyn av adoptionerna
till Sverige, som publicerades i slutet av januari:
”Eftersom samarbetet har pågått i så många år finns en
stor kunskap inom organisationen om adoptionsverksamheten och barns situation i Colombia, och vi har
också kunnat följa utveckling i landet på nära håll.”
I ett mejl till DN bifogar Kerstin Gedung även ett dokument med ett slags uttalande.
AC skriver: ”Det ligger en tragedi bakom varje adoption. Inget barn ska behöva skiljas från sina föräldrar.
Av vilket skäl det än är. Men adoption är också ett sätt
att föra in hopp i en tragedi. Tyvärr finns det många

Detta betyder, enligt AC, ”att myndigheter både då och
nu ibland ser sig tvungna att fatta beslut som strider
mot de biologiska föräldrarnas önskemål”.
AC beskriver de adopterades och deras biologiska familjers vittnesmål som ”i mångt och mycket enskildas
egna upplevelser, minnen, känslor som aldrig går att
ifrågasätta”.
I ytterligare ett mejl till DN skriver Kerstin Gedung om
ansvar frågan:
”Vi har självklart ansvar för de adoptioner som vi förmedlat. Vi tar däremot inte ansvar för alla adoptioner
till och från alla länder, i alla tider. Vi kan inte heller ta
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ansvar i dag för vilka värderingar som gällde för 50 år
sedan. Vi kontrollerar och säkerställer att de adoptioner vi förmedlat genomförts på ett korrekt sätt, enligt
de lagar och regler som rådde vid varje adoptionstillfälle.”
Kerstin Gedung tillägger att AC har arbetat med ursprungssökningar sedan slutet av 1980-talet. Enligt
mejlet har föreningen hjälpt till vid cirka 400 enskilda
sökningar i Colombia: ”Dessutom har vi sedan 2005
arrangerat totalt tolv grup återresor med 130 adopterade för att möta sina biologiska familjer.”

NÅGRA AV FRÅGORNA DN STÄLLDE TILL ADOPTIONSCENTRUM

1 Kvinnor vittnar för oss om hur deras barn stulits från
sjukhus och dagbarnvård, hur reagerar ni på det?
2 Är det något ni fått uppgifter om tidigare?
3 Hur har AC arbetat för att vara säkra på att adoptionerna från Colombia gått till på ett korrekt sätt?
4 Kan ni garantera att alla adoptioner från Colombia
sker på ett etiskt och korrekt sätt?
FAKTA. ADOPTIONSCENTRUM

Adoptionscentrum anser att allt har gått juridiskt korrekt till i de fallen.

Adoptionscentrum är en ideell förening som grundades
1969.

Josefin Sköld

Över 25 000 barn från 60 olika länder har fått en ny
familj genom Adoptionscentrum, som är Sveriges
största.

josefin.skold@dn.se
Patrik Lundberg
Alexander Mahmoud
alexander.mahmoud@dn.se
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18 Kvinna dödad på
öppen gata – man gripen
En kvinna överfölls utomhus i centrala Alvesta på lördagen. När polisen kom till platsen hittades kvinnan
död. Senare greps en man i en lägenhet i närheten.
Mannen, som är i 35-årsåldern, är anhållen, misstänkt
för mord.
Smålandsposten har talat med ett vittne som säger att
en kniv användes vid överfallet.
– Det är ingenting vi uttalar oss om, säger polisens
presstalesperson Patric Fors till TT.
TT
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18 Sköterska jobbade
trots positivt covidtest
– åtalas

18 Så blir lyxkonsumtionen de gängkriminellas fall

En undersköterska på ett äldreboende åtalas för framkallande av fara, rapporterar Aftonbladet. Undersköterskan jobbade på ett äldreboende i Stockholmsområdet. När hon blev förkyld i november förra året stannade hon först hemma. Kvinnan återgick till jobbet då
hon kände sig frisk, men innan resultatet från covidtestet kommit. När det positiva testsvaret kom ska
kvinnan, enligt åtalet, ha fortsatt att jobba och uppgett
för arbetsgivaren att testet var negativt. Först tio dagar
senare berättade hon sanningen för sin chef.

Gängkriminella visar upp sin lyxkonsumtion av
smycken, Rolexklockor och snabba bilar för att
få status och ”vara någon” – men troféerna kan
samtidigt bli deras fall när åklagarna får bevismaterialet serverat på silverfat. DN har talat
med två kriminologer som berättar om fenomenet.
Rolexklockan kostar drygt 400 000 kronor och den
unge, framgångsrike rapparen har ofta flashat den på
sociala medier. Inte sällan har han även burit tunga
halskedjor av guld – smycken värderade till sexsiffriga
belopp.
Men en dag har plötsligt en annan rappare den välkända klockan i guld på sin arm. I en rapvideo kan man
sedan se hur flera unga män som kopplas till det kri501

minella Vårbynätverket visar upp dyra smycken som
liknar de som har burits av den unge rapparen, som
enligt polisen kidnappades och misshandlades under
en natt i april förra året. Bildmaterialet ingår nu i åklagarnas material för att fälla gängkriminella för flera
allvarliga brott.

för vissa dyra varumärken. Louis Vuitton, Givenchy
och Canada Goose är återkommande bland klädmärkena. Men även bilarna som medlemmarna väljer utmärker sig genom att vara dyra och snabba: exklusiva
varianter av Mercedes och Audi är vanliga transportmedel, men ännu mer iögonfallande märken som exempelvis Lamborghini nämns också i polisens utredningar.

Lyxkonsumtion och exponerandet av dyra klockor och
smycken har länge varit en närmast obligatorisk del av
det romantiserade gangste livet i filmens värld. Men
driften att visa upp materiell lyx för att hävda sin egen
framgång och status finns också hos medlemmarna i
de svenska kriminella nätverken, berättar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Uppvisandet av lyx och pengar sker ofta på ett sätt som
den svenska medelklassen skulle betrakta som vulgärt,
berättar Jerzy Sarnecki, som menar att dessa kriminella utgör en subkultur av en samhällelig underklass.

– Det här är ju ganska klassiskt för gangsterkulturen
totalt sett. Tittar man på den amerikanska gangsterkulturen så är det också rätt mycket blingbling. Här har
verkligheten påverkat filmen, och filmen verkligheten,
säger han.

– De gör sin grej och förkastar medelklassens kultur
och sätt att uppnå framgång. Vi i medelklassen sätter
vanligen inte på oss blin bling och Rolexklockor med
diamanter. De gör det för att de skiter i vad vi tycker.
De vill visa oss att de inte lever samma liv som vi andra, säger han.

Bland de personer som enligt polisen tillhör de kriminella nätverken i Stockholm finns tydliga preferenser
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Enligt Jerzy Sarnecki hamnar många i denna typ av
kriminalitet eftersom de känner att de saknar andra
sätt att ”bli någon”.
– Det finns en Zlatan, det finns en och annan framgångsrik rappare. Och så finns det en del unga kvinnor
som klarar sig igenom det här glastaket och skaffar sig
ett bra jobb. Men för många av de här unga männen är
detta möjligheten att köra häftiga bilar och ha Rolexklockor med diamanter. Det finns säkert många andra
möjligheter, men de ser dem inte, säger Jerzy
Sarnecki.
Bland många av dessa unga män finns också ett förakt
för den vanliga medelklassen. Uppfattningen är att
”samhället är falskt” och att den vanliga befolkningen
inte har någon moral. Skillnaden i grundvärderingar
markeras i flera dimensioner.
– De tycker att de har en egen moral som är mycket
mer högstående än vår moral, till exempel när det gäller hedersfrågor. De tycker att en mans heder är så viktig att den är värd att dö för. De tycker att det är hyck-

leri att inte visa sin framgång. De tycker att vi är lite
feminina, och de blir alltmer maskulina. Vi tycker att
bildning, kompromiss, vänligt bemötande är viktigt, de
premierar smartness, tuffhet och bråk. Men en hel del
av detta är en fasad och syftar till att upprätthålla
gruppens sammanhållning och image. När vi intervjuar dessa kriminella män en och en, särskilt när de blir
lite äldre, visar det sig att många innerst inne längtar
efter ”Svenssonlivet”, säger Jerzy Sarnecki.
Tove Pettersson, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och kollega med Jerzy Sarnecki, betonar också både klass och maskulinitet som viktiga för
att förstå dynamiken hos de kriminella individerna.
Dessa personer måste bygga en identitet som utstrålar
tuffhet och handlingskraft.
– I de här miljöerna kan man bli mer utsatt om man
inte kan stå upp för sig. Detta är också delvis kopplat
till maskulinitet. Om man inte kan försvara sin manlighet så blir man mer utsatt, säger hon.
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Enligt Tove Pettersson kan fenomenet att visa upp dyra
föremål som troféer i rapvideor eller på sociala medier
delvis tolkas som att ”göra maskulinitet” – det kan tolkas som en styrkedemonstration både inåt, gentemot
den egna gruppen, och utåt.
– Det kan ses som en strävan att visa upp och få ett
rykte. Man måste på något sätt ståta med det. Då kan
det inte vara en hemlighet. För att få sitt rykte måste
man ju visa upp i olika forum, säger Tove Pettersson.
Uppvisandet av dyra föremål är dock bara en dimension av det brottsliga livet.
– Det man tillskansar sig genom brottsligheten är inte
bara status. Det är också bilar och kläder och att kunna
gå på krogen och spendera pengar. I ett andra led
handlar det om att locka till sig kvinnor, att ta ut dem
till krogen och köra runt dem: alltså att göra maskulinitet genom att ha många kvinnor, säger Tove Pettersson.
Adam Svensson adam.svensson@dn.se
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Infratruktur hanteras
av infrastruktu departementet. Med digitalisering och energi
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Infrastruktu departemente
Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor
som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor
Områden

Ansvariga statsråd

Tomas Eneroth
Infrastruktu minister

Område
• Digitaliseringspolitik
• Energi
• Transporter och infrastruktur
Om Infrastrukturdepartementet

Relaterad navigerin
• Infrastruktu departementets delar i statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med era
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Anders Ygeman
Energi- och digitalisering minister
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•
•
•

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet

Ansvariga statsråd

.
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Nationell infrastrukturplan 2018-2029
Nationell godstransportstrategi
Digitaliseringsstrategin
Infrastruktu departementet på twitter
Transportsektorn elektri eras

Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
från Infrastrukturdepartementet

Myndigheter under Infrastrukturdepartemente
5 februari 202
•

•

Luftfartsverket (LFV)
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker,
effektiv och miljöanpassad ygtra ktjänst för civil och militär
luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och
innovation inom myndighetens verksamhetsområde.
från Infrastrukturdepartementet

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att
se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i
samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former.
från Infrastrukturdepartementet

Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
från Infrastrukturdepartementet

•

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att
se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i
samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former.
från Infrastrukturdepartementet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom samtliga tra kslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och sjöfart.
från Infrastrukturdepartementet

•

Tra kanalys
Tra kanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för
frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för
att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter
inom transportområdet. Tra kanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar samt för den of ciella 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

•

Tra kverket
Tra kverket ansvarar bland annat för den samlade tra kslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Tra kverket ska

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom samtliga tra kslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och sjöfart.
från Infrastrukturdepartementet
•

Luftfartsverket (LFV)
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker,
effektiv och miljöanpassad ygtra ktjänst för civil och militär
luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och
innovation inom myndighetens verksamhetsområde.
från Infrastrukturdepartementet
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med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.
från Infrastrukturdepartementet
•

•

Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.
från Infrastrukturdepartementet

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning, tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning inom transportområdet. Myndigheten har det samlade ansvaret för att ta fram
regler och se till att de följs. Verksamheten omfattar alla tra kslag, 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 nns i oljekrislagen
(1975:197) och ransoneringslagen (1978:268). Oljekrisnämnden träder i funktion i en krissituation.
från Infrastrukturdepartementet
Energimarknadsinspektionen
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•

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och
egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
från Infrastrukturdepartementet

•

Svenska kraftnät
Svenska kraftnäts uppgift är att förvalta Sveriges stamnät för
elkraft. Svenska kraftnät har också systemansvaret för den
svenska elförsörjningen, ett ansvar som innebär att se till att
elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar
samverkar driftsäkert.
från Infrastrukturdepartementet

Tomas Enerot
Infrastrukturministe
Infrastrukturdepartementet
"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet
och för att jobben ska bli er 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 område
•

Transporter och infrastruktur

SW . 654 Telekommunikationsverksamheter.
SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
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Anders Ygema
Energi- och digitaliseringsministe
Infrastrukturdepartementet

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

Anders Ygemans område
Digitaliseringspolitik
Energi
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•
•

. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o
68 Tillverkning av komplexvaror
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

Projektet har under de senaste 15 åren utretts på längden och tvären (Alliansen hann passa på idén 2009,
innan den plockades upp 2014) och slutsatsen är alltid
densamma: någon vidare lönsam affär handlar det inte
om. Varken i ekonomiska termer eller för klimatet.

15 Låt inte snabba tåg
stå i vägen
Vi är inne på den tredje mandatperioden som höghastighetståg diskuteras, men fortfarande finns inga beslut, konstaterar SJ:s nya vd Monica Lingegård i en intervju i dagens DN. Nu måste regeringen ”visa mod”,
fortsätter hon.
Så långt är det lätt att hålla med henne. Det har gått sju
år sedan alliansregeringen lanserade Sverig bygget.
Fortfarande hopar sig frågetecknen kring vilken teknik
som ska användas för att bygga banorna. Om stationerna ska ligga inne i eller utanför städerna är ännu
inte bestämt.
Det beslut som politikerna borde fatta mod till är dock
ett annat än det Lingegård – som vill se SJ:s lok flyga
fram i högsta fart – önskar. De borde lägga ner planerna på höghastighetståg.

Sverige är helt enkelt inte tillräckligt tätbefolkat. Städerna som ska utgöra ändpunkter är inte tillräckligt
stora. Ska höghastighetstågen stanna på alla platser
som krävs för att fungera som en pendlingslänk och
nya arbetsmarknadsregioner uppstå, blir restiden genast längre.
Bygget innebär stora koldioxidutsläpp. Samtidigt låser
vi fast oss i 2020-talets teknik för lång framtid.
Och så var det prislappen. Den uppskattas till allt mellan 200 och 400 miljarder kronor. Det är pengar som
kan läggas på annat, och ge bättre klimatnytta.
Det gäller inte minst just jär vägen. För den behöver
rustas upp, byggas ut och allmänt uppgraderas. För att
underlätta såväl det regionala tågresandet, som det
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mer långväga, ja också mellan Sverige och kontinentala
Europa – som Monica Lingegård slår fast att hon vill
främja.
Låt inte höghastighetstågen stå i vägen för detta.
Martin Liby Troein

15 Så försvann en sjättedel av utsläppen från
statistiken
Biobränslen ger nollutsläpp på papperet och
räknas separat i statistiken. DN kan i dag avslöja att en sjättedel av alla svenska ko dioxidutsläpp – motsvarande hela transportsektorn –
aldrig har redovisats till FN.

martin.liby-troein@dn.se

– Att gömma siffrorna är att vagga in folk i en
falsk trygghet, säger Harry Frank, ledamot i
Kungliga vetenskapsakademins energiutskott.
Enligt den officiella statistiken har de svenska koldioxidutsläppen inom landet minskat med nästan 30 procent sedan 1990. Det stämmer – men bara för fossila
bränslen. Utsläppen från biobränslen räknas separat –
och de ökar.
Koldioxiden som släpps ut när trä och annat organiskt
material förbränns kallas för biogen ko dioxid. En kol-
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dioxidmolekyl från ett träd som bränns har lika stor
påverkan på atmosfären som en från olja, ändå klassas
utsläpp från träförbränning som koldioxidneutralt.
Skälet: Koldioxiden som släpps ut väntas sugas upp
igen om nya träd får växa.
Men klimatkrisen är akut – och många forskare menar
att tiden är för knapp för att biobränslen ska kunna
vara en lösning. Vi hinner helt enkelt inte vänta på att
nya träd ska växa upp.
Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, Markku Rummukainen, konstaterar i en färsk rapport att
koldioxidökningen i atmosfären på kort sikt skulle
bromsas genom att låta skogen stå, jämfört med att
använda den för bioenergi.
Det är frivilligt att rapportera in de biogena utsläppen
till FN. Sverige gör det i en så kallad ”memo item” – en
detalj som kompletterar statistiken om markens växthusgasbalans. Och det handlar om stora utsläpp: Om
man adderar dem till de fossila har Sveriges koldioxid-

utsläpp inte minskat alls – utan ligger kvar på samma
nivå som för 30 år sedan.
Nu kan DN avslöja att enorma utsläpp från biobränslen inom pappersmassaindustrin inte existerar ens i
den frivilliga statistiken. Det handlar om utsläpp från
förbränningen av restprodukten svartlut, ett biogent
utsläpp som hittills inte har redovisats.
År 2019 redovisade Sverige utsläpp på 51 miljoner ton
fossil koldioxid, och 33 miljoner ton biogen. Men när
DN kontaktar Naturvårdsverket för att fråga om statistiken, visar det sig att svartlutförbränningen ger ytterligare mellan 15 och 18 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år.
För att sätta utsläppssiffran i proportion: Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges fossila utsläpp
inom landet. Där släpptes det år 2019 ut drygt 16 miljoner ton koldioxid.
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Sammantaget släpptes alltså ungefär 49 miljoner ton
biogen koldioxid ut i Sverige under 2019 – nästan lika
mycket som alla fossila utsläpp tillsammans.
Utsläppen från svartlut ger en ökning av Sveriges totala koldioxi utsläpp, biogena och fossila inom landet,
med runt 20 procent – jämfört med det som officiellt
rapporteras till FN.
Sammanlagt släpps alltså nästan 100 miljoner ton
växthusgaser ut årligen inom Sveriges gränser.
Naturvårdsverket gjorde upptäckten att de stora
svartlutsutsläppen saknades i statistiken redan år
2018.
– Det var i samband med en annan undersökning som
vi såg att Finland rapporterade mycket mer än vi. Och
så grävde vi i det, säger Malin Kanth, handläggare på
myndigheten.
Upptäckten ledde till att planerad statistik om biogena
utsläpp inte togs med på Naturvårdsverkets hemsida –
och därför nu bara går att hitta genom SCB.

– Vi kunde inte använda de diagram vi hade – för att vi
visste att de inte stämde, säger Malin Kanth, som samtidigt understryker att myndigheten aldrig har velat
”mörka” uppgifterna och att de nämns i rapporten
”Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen” som publicerades i december förra året.
Nu pågår ett utvecklingsprojekt inom myndigheten för
att på sikt redovisa också dessa utsläpp.
Kenneth Möllersten, forskare vid Svenska miljöinstitutet IVL, konstaterade redan som doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan 2001 stora utsläpp från
svartlutsförbränning och enligt honom har de varit
kända åtminstone sedan sod pannan, där processen i
dag sker, uppfanns på 1920-talet.
– Det här har man vetat om i hundra år. Det är stora
utsläpp och koldioxid från bioråvaror har ju samma
egenskaper i atmosfären som från vilket koldioxidutsläpp som helst. Molekylerna är exakt likadana, man
ska inte låtsas som att det inte är så.
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Enligt Möllersten är det trots allt viktigt att skilja på
fossila utsläpp – med en kretsloppstid på miljoner år,
och biogena utsläpp som har kortare tid. Samtidigt:
Med utsläpp i nuvarande takt är koldioxidbudgeten för
att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet slut om mindre
än sju år.
– Nu ställs allting på sin spets. Tiden som mänskligheten har på sig att hantera klimatproblemen är väldigt
knapp. Om förbränning av biomassa ger ett tillskott
under den horisont som sammanfaller med den korta
tid som vi har på oss får man ju en målkonflikt.
Harry Frank, ledamot i Kungliga Vetenskap akademiens energiutskott och tidigare adjungerad professor i
innovationsteknik, är starkt kritisk till att de biogena
utsläppen inte räknas in i den ordinarie statistiken.
Han menar att Naturvårdsverket har statistiken – men
håller den ”hemlig” för allmänheten.

– Koldioxiden från biogena bränslen är lika skadlig för
klimatet som den från fossila. Att gömma de siffrorna
riskerar att invagga mä niskor i en falsk trygghet.
Han jämför med ekonomiska redovisningar – debet
och kredit.
– Du måste redovisa hela balansen. Här har man lyckats plocka bort stora utsläpp från diskussionen bara
för att de räknas som förnybara – men det är ur ett
hundr årsperspektiv. Ska man lyckas med Parisavtalet,
då måste dessa utsläpp upp på agendan och räknas
med.
– Hade vi haft hundra år på oss hade jag också sett
dem som förnybara, men så är det inte nu. Vi kommer
att se utsläppen fortsätta öka och många kommer att
undra varför. Anledningen är att vi inte redovisar dessa
siffror.
Flera kraftfulla ekonomiska styrmedel har gjort
biobränsle till svenskarnas största energikälla. År 2018
motsvarade bioenergin, enligt branschorganisationen
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Svebios beräkningar, 38 procent av den totala energin
som användes i Sverige – och den överlägset största
delen av den kom från förbränning av skogsprodukter.
Elcertifikatsystemet som infördes 2003 har bidragit,
liksom undantaget från energiskatt. Men störst påverkan har koldioxidskatten – och det faktum att den inte
omfattar biogena koldioxidutsläpp – haft.
– Den huvudsakliga styrningen vi har i Sverige är koldioxidskatten. Den har gjort att vi har ersatt i stort sett
all uppvärmning i Sverige som primärt kom från eldningsolja, med biobränsle, säger Kjell Andersson på
branschorganisationen Svebio till DN.
Sedan 1991 har koldioxidskatten styrt energimarknaden bort från fossila bränslen – till bland annat
biobränslen. Sedan 2005 omfattas dock de flesta verksamheter som ger biogena utsläpp av EU:s handel med
utsläppsrätter. Också här särbehandlas biobränslena:
Utsläppen räknas som noll.

Enligt DN:s beräkningar skulle de biogena utsläppen
inom EU:s handelssystem under 2019 ha motsvarat ett
värde på ungefär 10 miljarder kronor i utsläppsrätter –
om de hade redovisats på samma sätt som fossila utsläpp.
Utsläppsrätter är relativt billiga. Om de svenska biogena utsläppen i stället skulle ha omfattats av svensk
koldioxidskatt skulle skatteintäkten motsvara nästan
58 miljarder kronor. Till det kommer dagens befrielse
från energiskatten – som uppgår till ungefär fyra miljarder varje år bara på uppvärmningssidan – och direkta stöd inom ramen för projektet ”Klimatklivet” på
omkring en miljard kronor mellan 2018 och 2020.
Enligt Harry Frank borde de ekonomiska styrmedlen
anpassas efter de tidsramar som klimatkrisen ger. Och
de faktiska utsläppen.
– Man borde absolut belägga även biogena utsläpp
med ko dioxidskatt – och räkna med dem inom utsläppsrättshandeln. Sedan får man ju räkna in att den
svenska skogen också tar upp koldioxid – det ska alltså

l

516

också in i den totala balansen. Men alla utsläpp måste
med.
Alexandra Urisman Otto
alexandra.urisman@dn.se
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
FAKTA.

Även andra utsläpp saknas i rapporteringen
Sveriges klimatmål är i nuläget begränsade till utsläpp
från fossila bränslen som sker inom Sveriges gränser.
Utöver de biogena utsläppen, saknas därför också andra större utsläpp i rapporteringen: Utrikesresor, utlandstransporter och konsumtion.
Störst är konsumtionsutsläppen. När svenskar köper
saker producerade i till exempel Kina, uppstår utsläpp
där som inte räknas med i de svenska territoriella utsläppen.

De totala svenska utsläppen av växthusgaser är svåra
att summera, eftersom beräkningarna och statistiken
utgår från helt olika metoder.
Men en sammanslagning av de territoriella utsläppen,
fossila och biogena, (51+49=100 miljoner ton), de konsumtionsbaserade (47 miljoner ton) och utsläppen från
internationella transporter (10 miljoner ton, som delvis
överlappar konsumtionsutsläppen) kan ge en fingervisning.
Inkluderas utsläppen från hela ekonomi är svenska utsläpp snarare över 150 miljoner ton – än de 51 miljoner
ton som rapporteras.
Skogar och andra delar av Sveriges mark suger upp
mer koldioxid än de släpper ut. Markanvändningssektorn har i genomsnitt ett nettoupptag på 38 miljoner
ton koldioxid.
Men två forskare beskrev i helgen på DN Debatt att utsläpp från bland annat våtmarker saknas i rapporte-

517

ringen – den egentliga sänkan är enligt dem endast
18,6 miljoner ton.

som blir till biobränsle medräknat, men utsläppen går
inte att urskilja.

Det mesta släpps ut snabbt

För att koldioxiden i det trä som blir biobränsle inte
ska dubbelräknas, redovisas de biogena utsläppen i en
så kallad ”memo item” till FN – en detalj som kompletterar statistiken men inte påverkar växthusga balansen.

Av de träd som avverkas i Sverige blir ungefär 20 procent till träprodukter med lång livslängd, resterande
80 procent går till kortlivade produkter som papper,
massa och energi.

Det är i denna ”memo item” som utsläppen från industrins förbränning av svartlut har saknats.

Källa: SLU
Redovisningen av utsläpp från biobränsle
I redovisningen av den svenska markens växthusgasbalans ingår all aktivitet som släpper ut eller tar upp
växthusgaser från marken, till exempel jordbruk och
skogsbruk – marker som brukas och därför anses vara
mänskligt påverkade.
I avsnittet för skogsbruk räknas avverkningarna från
skogen in som utsläppskälla. Samtidigt räknas träet
som tas tillvara som en kolsänka – under den tid som
kolet antas stanna i träet. I den här balansen är det trä
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15 Så försvann en sjättedel av utsläppen från
statistiken

dioxidmolekyl från ett träd som bränns har lika stor
påverkan på atmosfären som en från olja, ändå klassas
utsläpp från träförbränning som koldioxidneutralt.
Skälet: Koldioxiden som släpps ut väntas sugas upp
igen om nya träd får växa.

Biobränslen ger nollutsläpp på papperet och
räknas separat i statistiken. DN kan i dag avslöja att en sjättedel av alla svenska ko dioxidutsläpp – motsvarande hela transportsektorn –
aldrig har redovisats till FN.

Men klimatkrisen är akut – och många forskare menar
att tiden är för knapp för att biobränslen ska kunna
vara en lösning. Vi hinner helt enkelt inte vänta på att
nya träd ska växa upp.

– Att gömma siffrorna är att vagga in folk i en
falsk trygghet, säger Harry Frank, ledamot i
Kungliga vetenskapsakademins energiutskott.

Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, Markku Rummukainen, konstaterar i en färsk rapport att
koldioxidökningen i atmosfären på kort sikt skulle
bromsas genom att låta skogen stå, jämfört med att
använda den för bioenergi.

Enligt den officiella statistiken har de svenska koldioxidutsläppen inom landet minskat med nästan 30 procent sedan 1990. Det stämmer – men bara för fossila
bränslen. Utsläppen från biobränslen räknas separat –
och de ökar.
Koldioxiden som släpps ut när trä och annat organiskt
material förbränns kallas för biogen ko dioxid. En kol-

Det är frivilligt att rapportera in de biogena utsläppen
till FN. Sverige gör det i en så kallad ”memo item” – en
detalj som kompletterar statistiken om markens växthusgasbalans. Och det handlar om stora utsläpp: Om
man adderar dem till de fossila har Sveriges koldioxid-
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utsläpp inte minskat alls – utan ligger kvar på samma
nivå som för 30 år sedan.
Nu kan DN avslöja att enorma utsläpp från biobränslen inom pappersmassaindustrin inte existerar ens i
den frivilliga statistiken. Det handlar om utsläpp från
förbränningen av restprodukten svartlut, ett biogent
utsläpp som hittills inte har redovisats.
År 2019 redovisade Sverige utsläpp på 51 miljoner ton
fossil koldioxid, och 33 miljoner ton biogen. Men när
DN kontaktar Naturvårdsverket för att fråga om statistiken, visar det sig att svartlutförbränningen ger ytterligare mellan 15 och 18 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år.
För att sätta utsläppssiffran i proportion: Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges fossila utsläpp
inom landet. Där släpptes det år 2019 ut drygt 16 miljoner ton koldioxid.

Sammantaget släpptes alltså ungefär 49 miljoner ton
biogen koldioxid ut i Sverige under 2019 – nästan lika
mycket som alla fossila utsläpp tillsammans.
Utsläppen från svartlut ger en ökning av Sveriges totala koldioxi utsläpp, biogena och fossila inom landet,
med runt 20 procent – jämfört med det som officiellt
rapporteras till FN.
Sammanlagt släpps alltså nästan 100 miljoner ton
växthusgaser ut årligen inom Sveriges gränser.
Naturvårdsverket gjorde upptäckten att de stora
svartlutsutsläppen saknades i statistiken redan år
2018.
– Det var i samband med en annan undersökning som
vi såg att Finland rapporterade mycket mer än vi. Och
så grävde vi i det, säger Malin Kanth, handläggare på
myndigheten.
Upptäckten ledde till att planerad statistik om biogena
utsläpp inte togs med på Naturvårdsverkets hemsida –
och därför nu bara går att hitta genom SCB.
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– Vi kunde inte använda de diagram vi hade – för att vi
visste att de inte stämde, säger Malin Kanth, som samtidigt understryker att myndigheten aldrig har velat
”mörka” uppgifterna och att de nämns i rapporten
”Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen” som publicerades i december förra året.

Enligt Möllersten är det trots allt viktigt att skilja på
fossila utsläpp – med en kretsloppstid på miljoner år,
och biogena utsläpp som har kortare tid. Samtidigt:
Med utsläpp i nuvarande takt är koldioxidbudgeten för
att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet slut om mindre
än sju år.

Nu pågår ett utvecklingsprojekt inom myndigheten för
att på sikt redovisa också dessa utsläpp.

– Nu ställs allting på sin spets. Tiden som mänskligheten har på sig att hantera klimatproblemen är väldigt
knapp. Om förbränning av biomassa ger ett tillskott
under den horisont som sammanfaller med den korta
tid som vi har på oss får man ju en målkonflikt.

Kenneth Möllersten, forskare vid Svenska miljöinstitutet IVL, konstaterade redan som doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan 2001 stora utsläpp från
svartlutsförbränning och enligt honom har de varit
kända åtminstone sedan sod pannan, där processen i
dag sker, uppfanns på 1920-talet.
– Det här har man vetat om i hundra år. Det är stora
utsläpp och koldioxid från bioråvaror har ju samma
egenskaper i atmosfären som från vilket koldioxidutsläpp som helst. Molekylerna är exakt likadana, man
ska inte låtsas som att det inte är så.

Harry Frank, ledamot i Kungliga Vetenskap akademiens energiutskott och tidigare adjungerad professor i
innovationsteknik, är starkt kritisk till att de biogena
utsläppen inte räknas in i den ordinarie statistiken.
Han menar att Naturvårdsverket har statistiken – men
håller den ”hemlig” för allmänheten.
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– Koldioxiden från biogena bränslen är lika skadlig för
klimatet som den från fossila. Att gömma de siffrorna
riskerar att invagga mä niskor i en falsk trygghet.

Svebios beräkningar, 38 procent av den totala energin
som användes i Sverige – och den överlägset största
delen av den kom från förbränning av skogsprodukter.

Han jämför med ekonomiska redovisningar – debet
och kredit.

Elcertifikatsystemet som infördes 2003 har bidragit,
liksom undantaget från energiskatt. Men störst påverkan har koldioxidskatten – och det faktum att den inte
omfattar biogena koldioxidutsläpp – haft.

– Du måste redovisa hela balansen. Här har man lyckats plocka bort stora utsläpp från diskussionen bara
för att de räknas som förnybara – men det är ur ett
hundr årsperspektiv. Ska man lyckas med Parisavtalet,
då måste dessa utsläpp upp på agendan och räknas
med.
– Hade vi haft hundra år på oss hade jag också sett
dem som förnybara, men så är det inte nu. Vi kommer
att se utsläppen fortsätta öka och många kommer att
undra varför. Anledningen är att vi inte redovisar dessa
siffror.
Flera kraftfulla ekonomiska styrmedel har gjort
biobränsle till svenskarnas största energikälla. År 2018
motsvarade bioenergin, enligt branschorganisationen

– Den huvudsakliga styrningen vi har i Sverige är koldioxidskatten. Den har gjort att vi har ersatt i stort sett
all uppvärmning i Sverige som primärt kom från eldningsolja, med biobränsle, säger Kjell Andersson på
branschorganisationen Svebio till DN.
Sedan 1991 har koldioxidskatten styrt energimarknaden bort från fossila bränslen – till bland annat
biobränslen. Sedan 2005 omfattas dock de flesta verksamheter som ger biogena utsläpp av EU:s handel med
utsläppsrätter. Också här särbehandlas biobränslena:
Utsläppen räknas som noll.
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Enligt DN:s beräkningar skulle de biogena utsläppen
inom EU:s handelssystem under 2019 ha motsvarat ett
värde på ungefär 10 miljarder kronor i utsläppsrätter –
om de hade redovisats på samma sätt som fossila utsläpp.

också in i den totala balansen. Men alla utsläpp måste
med.

Utsläppsrätter är relativt billiga. Om de svenska biogena utsläppen i stället skulle ha omfattats av svensk
koldioxidskatt skulle skatteintäkten motsvara nästan
58 miljarder kronor. Till det kommer dagens befrielse
från energiskatten – som uppgår till ungefär fyra miljarder varje år bara på uppvärmningssidan – och direkta stöd inom ramen för projektet ”Klimatklivet” på
omkring en miljard kronor mellan 2018 och 2020.

Lisa Röstlund

Enligt Harry Frank borde de ekonomiska styrmedlen
anpassas efter de tidsramar som klimatkrisen ger. Och
de faktiska utsläppen.
– Man borde absolut belägga även biogena utsläpp
med ko dioxidskatt – och räkna med dem inom utsläppsrättshandeln. Sedan får man ju räkna in att den
svenska skogen också tar upp koldioxid – det ska alltså

Alexandra Urisman Otto
alexandra.urisman@dn.se

lisa.rostlund@dn.se
FAKTA.

Även andra utsläpp saknas i rapporteringen
Sveriges klimatmål är i nuläget begränsade till utsläpp
från fossila bränslen som sker inom Sveriges gränser.
Utöver de biogena utsläppen, saknas därför också andra större utsläpp i rapporteringen: Utrikesresor, utlandstransporter och konsumtion.
Störst är konsumtionsutsläppen. När svenskar köper
saker producerade i till exempel Kina, uppstår utsläpp
där som inte räknas med i de svenska territoriella utsläppen.
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De totala svenska utsläppen av växthusgaser är svåra
att summera, eftersom beräkningarna och statistiken
utgår från helt olika metoder.

ringen – den egentliga sänkan är enligt dem endast
18,6 miljoner ton.
Det mesta släpps ut snabbt

Men en sammanslagning av de territoriella utsläppen,
fossila och biogena, (51+49=100 miljoner ton), de konsumtionsbaserade (47 miljoner ton) och utsläppen från
internationella transporter (10 miljoner ton, som delvis
överlappar konsumtionsutsläppen) kan ge en fingervisning.
Inkluderas utsläppen från hela ekonomi är svenska utsläpp snarare över 150 miljoner ton – än de 51 miljoner
ton som rapporteras.
Skogar och andra delar av Sveriges mark suger upp
mer koldioxid än de släpper ut. Markanvändningssektorn har i genomsnitt ett nettoupptag på 38 miljoner
ton koldioxid.
Men två forskare beskrev i helgen på DN Debatt att utsläpp från bland annat våtmarker saknas i rapporte-

Av de träd som avverkas i Sverige blir ungefär 20 procent till träprodukter med lång livslängd, resterande
80 procent går till kortlivade produkter som papper,
massa och energi.
Källa: SLU
Redovisningen av utsläpp från biobränsle
I redovisningen av den svenska markens växthusgasbalans ingår all aktivitet som släpper ut eller tar upp
växthusgaser från marken, till exempel jordbruk och
skogsbruk – marker som brukas och därför anses vara
mänskligt påverkade.
I avsnittet för skogsbruk räknas avverkningarna från
skogen in som utsläppskälla. Samtidigt räknas träet
som tas tillvara som en kolsänka – under den tid som
kolet antas stanna i träet. I den här balansen är det trä
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som blir till biobränsle medräknat, men utsläppen går
inte att urskilja.
För att koldioxiden i det trä som blir biobränsle inte
ska dubbelräknas, redovisas de biogena utsläppen i en
så kallad ”memo item” till FN – en detalj som kompletterar statistiken men inte påverkar växthusga balansen.
Det är i denna ”memo item” som utsläppen från industrins förbränning av svartlut har saknats.

15 SJ kräver svar om
höghastighetståg från
regeringen
I morgon, fredag, avslöjar regeringen hur man
vill satsa på svensk infrastruktur. Då vill SJ ha
besked om höghastighetstågen.
– Detta är tredje mandatperioden det talas om
denna satsning, men inga beslut. Regeringen
måste visa mod för att klara sina egna klimatmål, säger vd Monica Lingegård.
Snabbtåg i minst 320 kilometer i timmen på särskilda
stambanor skulle göra att en resenär från Stockholm
skulle nå Göteborg på två timmar och Malmö på 2,5
timme. Regeringen ser framför sig att det kan ske till
2044–2045, SJ vill göra det redan till år 2030.
SJ:s vd och koncernchef Monica Lingegård nämner
bland annat Skanskas idé om att bygga snabbjärnväg
på pelare, där rälsen byggs ”industrimässigt” med ett
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slags mobila fabriker. DN har i flera artiklar beskrivit
tekniken.

– Det är inte vårt uppdrag att bli överens med regeringen, men vi kan driva vår vision utifrån hur kraftigt
tågresandet ökar och då ser vi att infrastrukturen är ett
rejält hinder, säger Monica Lingegård, som kom till SJ
från likaledes helstatliga Samhall i augusti.

– Bygger man snabbare, får man också ut effekten av
bättre och miljövänligare trafik fortare. I så fall är vi
beredda att anpassa våra investeringar i nya tågsätt.
Men vi byter inte ut fordonsflottan på två år, därför
behövs det beslut.
Höghastighetståg är en politiskt laddad fråga. I remissvaret till Trafikverkets underlag för infrastrukturplanering fram till 2037 i vintras skrev SJ att processen
saknar ”tydlig målbild”. Vad betyder det?
– Vi är inne på tredje mandatperioden i denna fråga
men det har inte fattats några beslut. Från början
fanns det enighet, men sedan har man hunnit ändra
sig.
SJ har ”mitt under pandemin” tecknat 1 300 nya företagsavtal, det handlar om stora bolag med egna ambitiösa hållbarhetsmål som inte längre vill låta sina anställda ta flyget.

Hon vill se dels satsningar på nya snabbspår, också för
att hjälpa folk att ta tåget till Europa, dels stora investeringar i befintlig infrastruktur.
– Annars blir det svårt för regeringen att klara sitt eget
mål om att minska koldioxidutsläppen från transporter
med 70 procent till år 2030. Vi har en infrastruktur
som vi vet håller över tid – vi har tåg som är 60 år och
fungerar, hur många kör med så gamla bilar?
Hon noterar att Sverige ligger en bra bit efter ett antal
andra länder där folk reser i 300 kilometer på särskilda
spår.
– Om vi i Sverige kommer upp i 250 knyck så är alltid
risken att man hamnar bakom ett regionaltåg och då
blir farten 70 kilometer i stället.
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Hon pekar samtidigt på att Sverige skiljer ut sig genom
en långt gången avreglering, med konkurrenter som
norska Vygruppen och kinesiska MTR.
– Det driver resandeutvecklingen – för då finns alltifrån lågpris till första klass- och det har pressat ner biljettpriserna.
Om det ger ökat resande varför har ni då nekat MTR
Express att komma med i er onlinebokning?
– Ja, varför släpper inte SAS in Ryanair på sin sin biljettplattform? Alla som vill etablera sig måste ta en
egen position - inte bara slåss om SJ:s kunder.
– Från kommande årsskifte är MTR störst i Sverige på
spårbunden trafik, räknat i personkilometer, med sina
tåg, tunnelbanan och Mälardalstrafiken. Nej, jag tycker
inte synd om dem.
I det nämnda remissvaret till Trafikverket skriver SJ
om 40 år av ”internationellt sett låg investeringsnivå”,
att järnvägens kapacitet slagit i taket och om en accelererande ”underhållskuld”.

– Järnvägens trafikutveckling har också systematiskt
underskattats i prognoserna under lång tid, samtidigt
som andra trafikslag överskattats. Flyg och vägar anses
ha större samhällsnytta.
Varför är det så?
– Bra fråga, men jag har inget bra svar – kan det bero
på starka lobbyister? Klimatnyttan måste in mycket
tydligare i kalkylerna, koldioxidutsläpp är inte gratis.
Vi tycker därför att det det inte är rimligt att investera i
Bromma eller nya landningsbanor. Det är klart att investeringar ställs mot varandra och om en av dem alltid underskattas blir underhållet eftersatt.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
FAKTA. LÅNGTIDSPLANERING AV INFRASTRUKTUREN

I den infrastrukturproposition som presenteras på fredag föreslår regeringen de ekonomiska ramarna för
alltifrån flyg till sjöfart från 2022 och minst 12 år framåt.
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Propositionen ska behandlas av riksdagen före sommaren. Sedan ska det bestämmas vilka enskilda projekt som ska få del av kakan, det görs i en ”nationell
plan” som klubbas nästa år.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth har flaggat för
att han vill lyfta ut höghastighetsprojektet från den nationella planen för att inte tränga undan andra viktiga
järnvägsprojekt. En idé är att lägga snabbjärnvägen i
ett särskilt bolag enligt samma upplägg som Öresundsbron.
Trafikverket beskrev i ett PM till regeringen 28 februari fyra olika nya alternativ till hur höghastighetsbanor
skulle kunna byggas, varav tre av dem skulle rymmas
inom ett önskat ”pristak” på 205 miljarder. Ett fjärde
alternativ, med fler centrala stationslägen, fick prislappen 295 miljarder. Alla dessa alternativ bygger på traditionell teknik där spåren läggs på marken.

15 Snart möjligt boka
tågresa till kontinenten
SJ ska inom kort erbjuda möjligheten att internetboka biljetter till Hamburg, Venedig och
Paris och andra städer på kontinenten.
”Äntligen” muttrar nog många svenskar som i sin ungdom för några decennier sedan kunde boka biljett från
Stockholm till Paris och dra iväg. En som minns hur
det var är SJ:s nya vd Monica Lingegård.
– Jag har varit i branschen för kort tid för att kunna
förklara varför den möjligheten försvann. Vi märker av
ett väldigt stort intresse och försöker göra något åt det.
Nu öppnar vi möjligheten att boka till exempel från
Stockholm till Venedig via vår SJ-portal.
När kan man börja boka?
– Inom några veckor, vi tror att det kommer att bli
stort tryck så det blir en utmaning att klara det tek-
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niskt. Vi gör detta med en partner, och avtalet är ännu
inte klart, så vi får vänta med alla detaljer.
Förra sommaren fick Trafikverket i uppdrag att upphandla det som kallas ”Nattågstrafik till EU”. Det
handlar om dagliga avgångar från Malmö genom
Danmark men även dagliga avgångar från Stockholm
under den tid när de inte konkurrerar med befintlig
kommersiell trafik.
– Vi är väldigt sugna på att få den trafiken, säger Monica Lingegård.
På sensommaren blir det klart vilken operatör som
vinner upphandlingen, trafikstart ska ske senast i augusti nästa år.
– Att öppna mot Europa är ett prioriterat område, vi
ska agera som egen operatör men också i samarbete
med andra aktörer. Här finns mycket kvar att göra inte
minst mot EU för att få i gång avreglering. Flyget är
långt före oss när det gäller att resenärerna kan kombinera olika bolag.

Monica Lingegård kallar 2020 ”helt förskräckligt”, efter flera framgångsrika år som gjort att man samlat i
ladorna. Omsättningen sjönk med 36 procent och nettovinsten på drygt 600 miljoner året före vändes till en
förlust på 1,4 miljarder.
2021 blir inte heller något vinstår, och nu gör pandemilagen att SJ inte får sälja mer än hälften av de bokningsbara plasterna och måste senarelägga sommarsläppet av biljetter.
– Ibland har vi bara haft 20-procentig beläggning, men
vi har hållit i gång i stort sett all trafik ändå för att vara
redo när trycket ökar. Så vi kommer att ha ett tillräckligt utbud till sommaren, vi räknar med att svenskarna
även i år kommer att semestra mycket här hemma.
Och så lovar hon en sak till, att bidra till lägre blodtryck hos de resenärer som inte förstår varför de står
stilla mellan Hallsberg och Laxå.
– Från i sommar kommer informationen att bli mycket
bättre, SJ har med övriga branschen jobbat med detta.
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Du ska inte få en information i appen och ett annat besked på plattformen. Vi ska också lämna facksnacket
och informera på begriplig svenska.

15 Ryanair förlorar
kamp om SAS-stöd

Hans Strandberg

Irländska flygbolaget Ryanair får inget gehör för sina
klagomål på Sveriges och Danmarks statsstöd till SAS.

hans.strandberg@dn.se

EU:s domstol godkände stödet i februari och avfärdar
nu även Ryanairs överklagande.
”Då SAS har en väsentligt större marknadsandel än sin
närmaste konkurrent i respektive medlemsstat, utgör
stödåtgärderna inte olaglig diskriminering”, skriver
domstolen i ett pressmeddelande.
Domstolen anser bland annat att ”särbehandlingen till
förmån för SAS är ändamålsenlig för att uppnå målet
med åtgärderna och att den inte går utöver vad som är
nödvändigt”.
TT
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15 Bilia flaggar upp
vinsten

15 Tyskt tågföretag utmanare SJ

Det går bättre än väntat för bilförsälja firman Bilia. Inför kvartalsrapporten släpper bolaget en så kallad omvänd vinstvarning.

Tyska Flixtrain ger sig in i konkurrens med SJ
och öppnar nästa månad tågtrafik mellan
Stockholm och Göteborg.

Det operativa rörelseresultatet bedöms landa på 525
miljoner kronor för första kvartalet, vilket nästan är
dubbelt så högt som samma period i fjol och också väsentligt högre än bedömarnas förväntningar, skriver
Bilia i ett pressmeddelande.

Tyska Flixbus startade 2013 långfärdsbusstrafik och
började kombinera med tågtrafik 2018. I Sverige finns
bolaget med bussar sedan 2017, och expanderade 2018
genom förvärvet av Swebus.

Bland annat har verksamheten gått my ket bra i Norge
samtidigt som nya skatteregler i Sverige medfört höga
nivåer av billeveranser i mars, enligt bolaget.
TT

Nu öppnar man också tågtrafik och börjar den sjätte
maj trafikera Stockholm–Göteborg, planen är 38 avgångar per vecka.
– Det har gått bra för vår tågtrafik i Tyskland, nu gör vi
vår första utlandssatsning. Sverige är avreglerat så det
är lätt att komma igång här, dessutom är efterfrågan
stark. Vi känner att vi kan fylla ett tomrum, vara en aktör för alla oavsett plånbok, motiverar Flixbus nordiske
vd, Peter Ahlgren.
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Bolaget vill vara ett lågbudgetalternativ mot SJ, man
uppger att en enkel biljett kommer att kosta från 129
kronor.

15 Koenigsegg anställer
”flera hundra”

– Vi har dynamisk prissättning beroende på bokningsläget, medelpriset kommer att vara runt 280 kronor.

Sportbilstillverkaren Koenigsegg satsar stort och anställer ”flera hundra” personer, skriver Sydsvenskan.
Den nya produktionsanläggningen i Ängelholm ska
tillverka en fyrsitsig sportbil i 300 exemplar. Målet är
att de nya bilarna ska rulla ut ur fabriken i slutet av
nästa år eller tidigt 2023.

Den som vill äta eller dricka på tåget får dock fixa det
själv till en början.
– Vi kommer inte att ha någon restaurangvagn, och till
en början ingen kaffeservering på grund av coronan,
men vi arbetar på en lösning.
Peter Ahlgren säger att man räknar med att få ekonomi
den nya linjen ganska snart, men hade inte räknat med
att regeringen skulle förlänga restriktionen om max 50
procent bokningsbara sittplatser. Detta påverkar också
fortsatt expansion:

– Vi söker efter personal i alla grenar av vår verksamhet. Det är överallt vi behöver anställa. Vi behöver folk
med rasande fart, säger Halldora von Koenigsegg, operativ chef, till tidningen.
TT

– Tanken var att öppna även Stockholm–Malmö, men
det får bli nästa år, säger Peter Ahlgren.
Peter Ahlgren, nordisk vd Flixbus.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
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15 Regioner köper 28
nya Krösatåg

Tågen ska ha en röd färg, vilket för tankarna till det dialektala ordet för lingon – krösa. De första leveranserna är beräknade till 2024.

De karakteristiska Krösatågen har snart gjort
sitt. Nu har fyra regioner i södra Sverige upphandlat 28 nya, lingonröda tåg för tre miljarder kronor.
20 av tågen är elektriska och 8 av dem är bimodala,
vilket innebär att de kan drivas både elektriskt och
med förbränningsmotorer, skriver Region Kalmar i ett
pressmeddelande. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle och tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade. Upphandlingen har pågått under flera år och vanns av tillverkaren CAF.
”Tågen gör det även möjligt för oss att uppnå målet om
en helt fossilfri kollektivtrafik i Kalmar län”, säger trafikdirektör Christer Holmgren vid Kalmar länstrafik i
en kommentar.
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16 Polestar tar in miljoner i extern finansiering

16 Nytt förslag: Cyklister ska få företräde på
särskilda gator

Lyxbiltillverkaren Polestar, som ingår i Volvofamiljen
med kinesiska Geely som ägare, plockar in 550 miljoner dollar i externt kapital. Det är första gången som
bolaget söker pengar på den externa kapitalmarknaden.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till
ny cykelplan. En nyhet är så kallade cykelgator
där cykeln smäller högre än bilen.

Pengarna ska användas till att snabba på utvecklingen
och tillverkningen av bolagets nya elbilar. Bland investerarna finns kinesiska och sydkoreanska fonder.
TT-Reuters

– Vi arbetar kraftfullt med åtgärder för cyklister. Vi behöver det för att klara framkomli heten, klimatmålen och för att få en bättre stad,
säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).
På en cykelgata måste bilister köra på cyklisternas villkor. Hastighetsgränsen är 30 kilometer i timmen, och
bilar har väjningsplikt mot cyklar. Cykelgator skulle
kunna bli aktuella där det inte finns utrymme för både
bilväg och cykelbana.
Är hastighetsgränsen 30 även för cyklister?
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– Ja, det gäller samma hastighetsbegränsning för alla
trafikslag. Men bilisterna får anpassa sig, om cyklisten
kör i 18 kilometer i timmen får bilarna inte köra om,
säger Daniel Helldén.

Syftet med cykelplanen är att lägga fast en långsiktig
inriktning för cykelplaneringen i Stockholms stad,
fram till år 2040.
Målet är fortsatt att cyklingen ska öka. Det ska, enligt
Daniel Helldén, vara enkelt, tryggt och säkert att cykla
och infrastrukturen ska byggas ut för att skapa ett
sammanhängande cykelnät.

Vilka gator har ni tänkt på?
– På huvudgator där det går busstrafik fungerar det
inte. I innerstaden har vi tittat på Surbrunnsgatan i
Vasastan, utanför tullarna finns det ett stort antal av
gator som kan passa som cykelgator.
Den nya cykelplanen är en uppdatering av stadens tidigare plan, som lades fram 2012.
– Mycket av det som bestämdes då har vi kommit långt
med. Men det har hänt mycket sedan dess – cyklandet
har ökat och beteendet har förändrats med elcyklar och
elsparkcyklar. Vi behövde göra en översyn för att se om
vi är på rätt väg, säger Daniel Helldén.
Enligt planen kommer elsparkcyklar att räknas som
cyklar på cykelgatorna.

Cykelplanen från 2012 fokuserar främst på arbetspendling. I den nya cykelplanen breddas fokus till
att underlätta cykling generellt. Det handlar alltså inte
bara om cykling till och från jobbet utan även om cykling för att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, butiker
eller besök hos vänner – vardag som helg.
Planen innehåller också cykel- och gångbroar på strategiska platser. De kan, enligt Helldén, fylla en funktion både som strategiska länkar i ett övergripande cykelnät och för att binda samman stad delar för trafik
av mer lokal karaktär.
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Exempel på möjliga platser för broar är Strandvägen–
Djurgården, Lövholmen–Bergsunds strand och Hammarby sjöstad–Södermalm.

Av dem som reste till arbete och studier i september
2020 använde nästan 25 procent cykeln, visar en mätning.

Stockholms stad kommer 2022 att ha investerat över 2
miljarder kronor i cykelinfrastruktur på 10 år, och fler
och fler stockholmare väljer cykeln för att få vardagen
att fungera.

Är vi där redan?

Mätningarna visar på en långsiktigt uppåtgående trend
för cyklingen i Stockholms stad sedan början av 1990talet. De senaste 15 åren har antalet cykelpassager i innerstadssnittet mer än fördubblats.
Västerbron har som mest över 15 000 cykelpassager
per dag. Över Skanstullsbron och Skansbron passerar
det sammanlagt fler än 20 000 cyklister per dag under
högsäsong, och på Slussen runt 35 000.
Den andel av stockholmarnas resor som sker med cykel ska vara minst 25 procent år 2040. Hälften av
stockholmarna har mindre än 30 minuters cykelväg till
jobbet, och en tredjedel har mindre än 15 minuter.

– Nej, målet på 25 procent gäller alla resor, inte bara
arbetsresor. Vi har haft mycket fokus på pendlingsstråk – och har samkört vår plan med den regionala
cykelplanen – men också vardagscykling i närområdet
ska fungera, säger Daniel Helldén.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se
FAKTA. ETT URVAL AV NYA OCH ÄNDRADE CYKELSTRÅK

Västerort
Nytt primärt stråk längs Mäla banan i Hjulsta, koppling till Järfälla.
Nya huvudstråk i Solvalla, Ul sunda och Riksby på
grund av ny bebyggelse.
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Nya huvudstråk genom Tensta, Rinkeby, Kista och
Akalla för att nå lokala målpunkter som skola, bibliotek och idrottshall samt koppla ihop till Sundbyberg.

Primärt stråk längs Karlberg kanalen flyttas till gatunivå på Hornsbergs strand, för att värna de som flanerar längs strandpromenaden.

Söderort

Nya huvudstråk på Södermalm (Krukmakargatan,
Timmerman gatan och S:t Paulsgatan respektive Bondegatan).

Nya cykelstråk på Årstafältet på grund av ny bebyggelse.
Nya huvudstråk i Skärholmen för att nå lokala målpunkter som skolor och idrottsplatser samt på grund
av ny bebyggelse.
Nya huvudstråk i Hägersten, Älvsjö, Hagsätra, Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäck för att nå lokala
målpunkter som centrum, skolor och idrottsplatser.
Innerstaden
Nya stråk i Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och
Kristineberg på grund av ny bebyggelse.
Primärt stråk längs Strömgatan flyttas till Fredsgatan
där moto fordonstrafik stängs av.

 

 

s

s

r

537

16 Nytt förslag: Cyklister ska få företräde på
särskilda gator
Stockholms stad har tagit fram ett förslag till
ny cykelplan. En nyhet är så kallade cykelgator
där cykeln smäller högre än bilen.
– Vi arbetar kraftfullt med åtgärder för cyklister. Vi behöver det för att klara framkomli heten, klimatmålen och för att få en bättre stad,
säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Ja, det gäller samma hastighetsbegränsning för alla
trafikslag. Men bilisterna får anpassa sig, om cyklisten
kör i 18 kilometer i timmen får bilarna inte köra om,
säger Daniel Helldén.
Vilka gator har ni tänkt på?
– På huvudgator där det går busstrafik fungerar det
inte. I innerstaden har vi tittat på Surbrunnsgatan i
Vasastan, utanför tullarna finns det ett stort antal av
gator som kan passa som cykelgator.
Den nya cykelplanen är en uppdatering av stadens tidigare plan, som lades fram 2012.

På en cykelgata måste bilister köra på cyklisternas villkor. Hastighetsgränsen är 30 kilometer i timmen, och
bilar har väjningsplikt mot cyklar. Cykelgator skulle
kunna bli aktuella där det inte finns utrymme för både
bilväg och cykelbana.

– Mycket av det som bestämdes då har vi kommit långt
med. Men det har hänt mycket sedan dess – cyklandet
har ökat och beteendet har förändrats med elcyklar och
elsparkcyklar. Vi behövde göra en översyn för att se om
vi är på rätt väg, säger Daniel Helldén.

Är hastighetsgränsen 30 även för cyklister?

Enligt planen kommer elsparkcyklar att räknas som
cyklar på cykelgatorna.
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Syftet med cykelplanen är att lägga fast en långsiktig
inriktning för cykelplaneringen i Stockholms stad,
fram till år 2040.

Exempel på möjliga platser för broar är Strandvägen–
Djurgården, Lövholmen–Bergsunds strand och Hammarby sjöstad–Södermalm.

Målet är fortsatt att cyklingen ska öka. Det ska, enligt
Daniel Helldén, vara enkelt, tryggt och säkert att cykla
och infrastrukturen ska byggas ut för att skapa ett
sammanhängande cykelnät.

Stockholms stad kommer 2022 att ha investerat över 2
miljarder kronor i cykelinfrastruktur på 10 år, och fler
och fler stockholmare väljer cykeln för att få vardagen
att fungera.

Cykelplanen från 2012 fokuserar främst på arbetspendling. I den nya cykelplanen breddas fokus till
att underlätta cykling generellt. Det handlar alltså inte
bara om cykling till och från jobbet utan även om cykling för att ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, butiker
eller besök hos vänner – vardag som helg.

Mätningarna visar på en långsiktigt uppåtgående trend
för cyklingen i Stockholms stad sedan början av 1990talet. De senaste 15 åren har antalet cykelpassager i innerstadssnittet mer än fördubblats.

Planen innehåller också cykel- och gångbroar på strategiska platser. De kan, enligt Helldén, fylla en funktion både som strategiska länkar i ett övergripande cykelnät och för att binda samman stad delar för trafik
av mer lokal karaktär.

Västerbron har som mest över 15 000 cykelpassager
per dag. Över Skanstullsbron och Skansbron passerar
det sammanlagt fler än 20 000 cyklister per dag under
högsäsong, och på Slussen runt 35 000.
Den andel av stockholmarnas resor som sker med cykel ska vara minst 25 procent år 2040. Hälften av
stockholmarna har mindre än 30 minuters cykelväg till
jobbet, och en tredjedel har mindre än 15 minuter.
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Av dem som reste till arbete och studier i september
2020 använde nästan 25 procent cykeln, visar en mätning.

Nya huvudstråk genom Tensta, Rinkeby, Kista och
Akalla för att nå lokala målpunkter som skola, bibliotek och idrottshall samt koppla ihop till Sundbyberg.

Är vi där redan?

Söderort

– Nej, målet på 25 procent gäller alla resor, inte bara
arbetsresor. Vi har haft mycket fokus på pendlingsstråk – och har samkört vår plan med den regionala
cykelplanen – men också vardagscykling i närområdet
ska fungera, säger Daniel Helldén.

Nya cykelstråk på Årstafältet på grund av ny bebyggelse.

Mia Tottmar

Nya huvudstråk i Skärholmen för att nå lokala målpunkter som skolor och idrottsplatser samt på grund
av ny bebyggelse.

FAKTA. ETT URVAL AV NYA OCH ÄNDRADE CYKELSTRÅK

Nya huvudstråk i Hägersten, Älvsjö, Hagsätra, Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäck för att nå lokala
målpunkter som centrum, skolor och idrottsplatser.

Västerort

Innerstaden

Nytt primärt stråk längs Mäla banan i Hjulsta, koppling till Järfälla.

Nya stråk i Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och
Kristineberg på grund av ny bebyggelse.

Nya huvudstråk i Solvalla, Ul sunda och Riksby på
grund av ny bebyggelse.

Primärt stråk längs Strömgatan flyttas till Fredsgatan
där moto fordonstrafik stängs av.

mia.tottmar@dn.se
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Primärt stråk längs Karlberg kanalen flyttas till gatunivå på Hornsbergs strand, för att värna de som flanerar längs strandpromenaden.

17 Kinesiska Xiaomi
lanserar elbil

Nya huvudstråk på Södermalm (Krukmakargatan,
Timmerman gatan och S:t Paulsgatan respektive Bondegatan).

Världens tredje största tillverkare av mobiltelefoner ska börja bygga elbilar.
Med elbilarnas framfart dyker det upp nya aktörer på
marknaden med ringa erfarenhet av bilbyggande. Dit
hör framgångssagan Tesla men även dammsugartillverkaren Dyson som dock lagt sitt projekt på is.
Nu meddelar kinesiska Xiaomi att de ska bygga en elbil. Det ska, efter en omröstning, vara en sedan eller en
suv även om en husbil figurerade under offentliggörandet. När bilen ska lanseras är inte klart men den ska
inte bli enkel utan röra sig i mellanskiktet. Priset i
hemlandet ska ligga på mellan motsvarande 130 000
och 390 000 kronor.
Xiaomi tillverkar allt från dammsugarrobotar och
övervakningskameror till elsparkcyklar och mobiltelefoner där man är världens tredje största aktör efter
Samsung och Apple.
DN
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17 Klimatneutral bil
från Polestar 2030

17 Är det miljövänligt
att köpa en ny elbil?

Volvos elektrifierade märke Polestar ska lansera en
helt klimatneutral bilmodell 2030. Arbetet går under
namnet Polestar 0 Project. Målet ska inte uppnås genom att köpa utsläppsrätter från andra tillverkare. Fokus ligger på att minska utsläpp längs med hela kedjan.

Ska man slita vidare på sin dieselbil eller är det
bättre för miljön att köpa en ny elbil? Den frågan fick vi av en läsare. Här är svaret.

Under kommande nio år ska företaget nå delmål, bland
annat i att uppvisa en större transparens än i dag. Man
ska även publicera produkthållbarhetsdeklarationer
för samtliga sina modeller.
DN

Christian i Linköping har kontaktat redaktionen.
– Jag har en Volvo med Eco-drive som drar 0,5 liter
diesel per mil. Jag kör cirka 1 500 mil per år. Vad är
bäst för miljön? Behålla bilen i tio år och reparera vad
som är nödvändigt och köra med bättre bränsle, det
vill säga med mer inblandning av icke fossila bränslen,
eller köpa en ny elbil?
Christian är inte ensam om att ha funderat över frågan.
Ämnet har sysselsatt många forskare och uträkningar
saknas inte. På kort sikt är svaret ”Ja”. Den nedsmutsning en gammal, redan tillverkad bil, medför är helt
betydelselös jämfört med den nedsmutsning och ener-
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gikonsumtion tillverkningen av en ny bil medför, oavsett om den har en elmotor eller inte.
Men på längre sikt är det en annan kalkyl som gäller.
Den miljöbelastning en redan tillverkad fossilbränslebil åsamkar genom förbränningen av drivmedel ska då
jämföras med den genomsnittliga miljöbelastningen en
ny elbil genererar, inräknat både tillverkning och körning under dess livstid.
Frågan brukar koka ner till en uträkning av utsläppen
av koldioxidekvivalenter eftersom det är den dominerande växthusgasen.
Vad den redan tillverkade bilen släpper ut i form av
koldioxid är relativt enkelt att uppskatta. Men bränslet
har orsakat koldioxidutsläpp också innan det kom in i
bensintanken. Enligt en beräkning från miljölobbyorganisationen T&E, Transport & Environment, får man
till koldioxidvärdet för bilen lägga till 28 procent för
dieselbilar och 26 procent för bensinbilar för att få
livscykelutsläppet för bränslet.

Christian har en bränsleeffektiv bil som drar 0,5 liter
diesel per mil och släpper ut cirka 131 gram koldioxid
per kilometer. Eftersom diesel i dag enligt lag innehåller 21 procent biodrivmedel är det verkliga nettotillskottet koldioxid ur avgasröret 104 gram per kilometer.
Detta värde ska sedan räknas upp med 28 procent för
att ge hela utsläppet. Sammantaget blir det 133 gram
per kilometer. Det miljöavtrycket ska Christian jämföra
med en elbils utsläpp i tillverkning och körning.
Att tillverka en ny elbil inkluderar gruvdrift, oljeutvinning, transporter, tillverkning av en mängd olika råmaterial och komponenter samt montering på en bilfabrik. Batteriet är energikrävande och därför är miljöavtrycket i hög grad beroende på hur stort det är.
Svenska miljöorganisationen IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) beräknade 2019 att batteritillverkningen orsakar mellan 61–106 kilo koldioxid per
kilowattimme, beroende på var batteriet tillverkas.
T&E beräknar att ett batteri tillverkat i Europa år 2020
medför utsläpp på 75 kilo koldioxid per kilowattimme.
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För ett batteri på 66 kilowattimmar betyder det fem
ton koldioxid.

Vattenfall räknar med att vår vattenkraft orsakar 9
gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme. FN:s
klimatpanel IPCC räknar med ett liknande genomsnitt.

Utsläppet som själva biltillverkningen medför beror till
stor del på bilstorleken. En bil i mellanklassen beräknas generera utsläpp på 5–6 ton koldioxid. Detta är
siffror som förekommer i ett flertal rapporter från Greenpeace och från konsultföretaget Ricardo. Volkswagen beräknade 2015 att det genomsnittliga koldioxidutsläppet i produktionen var 6,5 ton per bil.
Sammantaget ska alltså utsläpp av i runda tal runt 11
ton koldioxid i produktion av bil och batteri motiveras
genom låga utsläpp. Själva elkraften som går åt under
körningen ger ett marginellt tillskott av koldioxid i
Sverige eftersom vi har en i huvudsak ”grön” elkraft.
98 procent är fossilfri. Kärnkraft och vattenkraft står
för lika stor andelar, sammantaget 80 procent av landets kraftproduktion. Resterande produceras i huvudsak i biobränsleeldade anläggningar och kommer från
sol- och vindkraft. Fossila bränslen utgör endast ett par
procent av elproduktionen.

Nu har vi en bild av miljöavtrycket en elbil gör under
en livstid. Hur utfallet blir utslaget per kilometer beror
på hur långt bilarna beräknas gå. I stapeldiagrammet
här intill har T&E gjort kalkyler på en elbil i mellanklassen som antas köras i 22 500 mil under sin livstid,
vilket ger en livscykelutsläpp av koldioxi ekvivalenter
på 51 gram per kilometer om den körs i Sverige.
Under dessa antganden är det betydligt mer miljövänligt att köra en ny elbil jämfört med att köra en begagnad och bränslesnål dieselbil. Även om elbilen till exempel bara skulle rulla 15 000 mil så blir livscykelutsläppet 80 gram per kilometer. Fortfarande långt under dieselbilens utsläpp.
Om däremot elbilen körs med ett genomsnitt av EUs
elproduktion – som är mer fossilbaserad än Sveriges –
så blir jämförelsen mer beroende av långa körsträckor
för dieseln. Elbilen körd på EU-el ger med en körsträc-

d
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ka på 22 500 mil ett genomsnittligt koldioxidavtryck
på 90 gram per kilometer. Men om bilen bara rullar 15
000 mil under en livstid så är avtrycket 140 gram per
kilometer. Den snåla gamla dieselbilen släppte ut 133
gram koldioxid.

17 EU-rapport kan påverka bensinmotorns
framtid

Vår slutsats är att ditt miljöavtryck mätt i koldioxid
inte minskar för att du behåller din gamla bil, även om
den är extremt sparsam. Hade det varit en begagnad
bil med normal förbrukning hade skillnaden varit ännu
större till elbilens fördel. Därför vinner miljön på ett
bilbyte – ju förr desto bättre.

Bensin- och dieselmotorerna fasas ut snabbare
än industrin har kunnat ana. Men det är inte
bara koldioxidutsläppen som skyndar på, även
EU:s nya avgasreningsrapport har en avgörande betydelse.

Ett nytt bilköp kan också innebära att en annan bil
skrotas. Men om bilparken utökas med en bil innebär
köpet en ökning av den totala miljöbelastningen.
Mikael Stjerna

EU-kommissionen presenterade i december 2020 en
ny plan för transportsektorn. 2030 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 55 mot tidigare 40 procent
jämfört med 1990.
Den nya färdplanen inkluderar reviderade utsläppsmål
för personbilar i EU. Den hittillsvarande planen är en
reduktion med 15 procent 2025 och 37,5 procent 2030,
med utgångspunkt i utsläppen 2021.
Vad de nya målen landar i vet vi inte ännu, ett förslag
presenteras förhoppningsvis innan sommaren. Men
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det har läckt vissa uppgifter från utredarna. Enligt nyhetsbyrån Reuters ska det nya målet för 2030 innebära
en halvering av utsläppsnivån 2021. Det betyder hälften av 95 gram, alltså 48 gram per kilometer. En nivå
som har diskuterats tidigare.

sultatet ska presenteras i vår, men i vilken riktning de
går har läckt ut. Det fick bilindustrin i Europa att gå i
taket.

– Det var faktiskt det svenska kravet. Vi föreslog 50
procent från början, men till slut landade målet i en
sänkning med 37,5 procent, förklarar Per Öhlund,
Transportstyrelsens expert i avgasfrågor.
För att klara av de nya kraven måste industrin sälja fler
elektrifierade bilar, både elbilar och laddhybrider. Men
det är inte säkert att det är koldioxidkraven som sätter
spiken i kistan för bensin- och dieseldrivna bilar. EUkommission håller nämligen på att ta fram nya avgaskrav för dessa som eventuellt ska gälla från och med
2025, EU7. Ett lagförslag ska presenteras mot slutet av
2021, med möjligt beslut 2022 eller 2023.
På uppdrag av EU-kommissionen arbetar just nu en
fristående konsultgrupp, the CLOVE Consortium, med
att förbereda ett förslag till ett nytt innehåll i EU7. Re-

I dag krävs att avgasreningen ska klara av test i laboratoriemiljö samt ett RDE-test, där man mäter utsläppen
i verklig körning. Det finns ingen körcykel att förhålla
sig till i RDE-testet men det finns vissa gränser för hastighet och acceleration. Dessa ska försvinna enligt förslaget till EU7, motorerna ska alltså klara kraven oavsett gaspådrag. Man vill undvika bilmotorer som bara
är rena under körcykellika förhållanden.
Den europeiska bilindustriorganisationen ACEA har
svarat att kraven till stor del är omöjliga att klara av
med en förbränningsmotor samt att extrema körförhållanden saknar relevans statistiskt sett. Det har
mindre betydelse att en bil är ren under gaspådrag
uppför en serpentinväg i Alperna, det är den genomsnittliga normalkörningen som är viktig för miljön,
menar ACEA.
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– Det kommer att bli svårt att konstruera avgasreningar som ska klara av alla situationer. Det ska vägas mot
miljövinsterna under dessa mer extrema körförhållanden, säger Per Öhlund.

för att sälja bilar med förbränningsmotor. Men till tyska affärstidningen Handelsblatt sade utvecklingschefen Markus Schäfer att alla inser att omställningen till
elbilar går mycket snabbare än man tidigare hade trott.

Tyska biltillverkare har varnat för att en stor arbetslöshet i bilindustrin kan bli följden och industriförbundet
VDMA menar att ”EU7-kraven riskerar att bakvägen
bli ett förbud mot förbränningsmotorer”.

– Om vi talar om produkter så finns det inte längre
några rationella skäl till att välja en förbränningsmotor
i den nära framtiden, säger han till Handelsblatt och
menar att de kommande avgasreningskraven i EU7reglementet blir avgörande.

Det hävdas också att även om det skulle gå att utveckla
en avgasrening som klarar att rena avgaserna i motorns hela arbetsområde så skulle det höja bränsleförbrukningen kraftigt. Det ställer skärpta avgasreningskrav i direkt motsats till kraven på sänkta koldioxidutsläpp.

– Det kan bli nästintill omöjligt att sälja bensinbilar i
Europa efter 2025.
Mikael Stjerna
FAKTA. SÅ STOR ANDEL FORDON SKA VARA ELBILAR

Samtidigt är branschen väl medveten om att allt pekar
på att förbränningsmotorns tid är förbi. Ford kommer
bara att sälja helt elektriska bilar i Europa 2030, Volvo
siktar på att bara tillverka elbilar 2030 och Audi har
stoppat all vidareutveckling av förbränningsmotorer.
Mercedes har tidigare talat om 2039 som ett slutdatum

Andel elektrifierade bilar av nybilsförsäljningen, enligt
tillverkarna själva.
Bentley 100 % senast 2030
BMW > 50 % senast 2030
Ford 100 % senast 2030 (Europa)
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Jaguar 100 % senast 2025
Land Rover 100% senast 2036
Mini 100 % senast 2030
Volkswagen 70 % senast 2030
Volvo 100 % senast 2030

17 Erik Wedberg: Är
någon verkligen redo
för den gröna vågen?
2050, 2039, 2035, 2030. Någon säger så tidigt
som 2025. Världens biltillverkare sätter nu datum för när de bara ska sälja elbilar och bli helt
koldioxidneutrala. Men är några andra än
norrmännen redo för den enorma omställningen?
I mars var 85 procent av alla nysålda bilar i Norge
laddbara. Med de siffrorna är Norge elbilslandet
nummer ett i världen och norrmännen kommer sannolikt mycket snart att gå över till att bara köpa elbilar. I
Sverige var 37 procent av de nya bilarna i mars laddbara. I övriga Europa är andelen laddbara bilar betydligt
mindre och om man skulle titta på världen genom ett
teleskop från månen så skulle man se att Norden och
Kina ligger långt före. På de flesta marknader utom
den Nordeuropeiska och kinesiska är andelen eldrivna
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bilar försvinnande liten och kommer sannolikt inte att
hinna bli så stor att den matchar biltillverkarnas helelektrifierade utbud om bara några år.

del som följd av stora ord om en koldioxidneutral
framtid.

Man skulle också se en grön våg dra fram över bilindustrin. Den amerikanska och traditionellt fossiltunga
bilkoncernen General Motors har deklarerat att de endast ska sälja elbilar år 2035. Japanska Honda likaså.
Volvo Cars ska bara sälja elbilar år 2030 och tio år senare vara ett koldioxidneutralt företag. Mercedes siktar
på 2039. Volkswagen tror att det kommer att ta lite
längre tid. År 2050 ska Volkswagen varken göra till eller från för klimatet. Toyota också.

Kommer de att kunna leva upp till sina löften eller
kommer vi att se tillbaka på 2021 som året då bilvärldens jättar gjorde allt för att rida på samma gröna
börsvåg som nykomlingarna Tesla, Nio och Xpeng?
Erik Wedberg
erik.wedberg@tmag.bonnier.se
Gult ljus: Mitt i elbilshetsen lanserar Ford fem (!) etanolbilar i Sverige. Har etanoltåget stannat för gott eller
får vi se en comeback?

Utfästelserna från bilvärldens jättar kommer inte för
att de unisont och plötsligt har odlat ett miljösamvete.
De kommer för att biltillverkarna tjänar pengar på det.
Branschanalytiker spår att marknaden för elfordon
kommer att vara värd 5 000 miljarder dollar under de
kommande tio åren och historiskt sömniga aktier som
GM, Ford och Volkswagen har hittills i år ökat sina
börsvärden med 43, 41 respektive 55 procent. Till stor
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17 Farväl Polo – farväl
förnuft
Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag, skrev
Alf Henrikson. Som i år när Volkswagens småbil Polo försvann från Sveriges försäljningslistor.
Inga minnestal hölls. Inte ens ett pressmeddelande markerade slutet på en 45-årig epok.
Polon bara försvann, som en fågel i skogen.
Men ögonbryn höjdes förvånat: Polon var ju i sitt livs
form och i övriga Europa säljs den alltjämt och ska
snart få en uppdatering.
Så – vadan detta?
Låt oss återkomma till svaret som är mångfaldigt och
säger mycket om vår tid.

Provbilen skimrar i rött i testgaraget. Inne i kupén
känns kvalitetskänslan god – vi skulle lika gärna kunna
sitta i en Golf. Framstolen är fast skön och jag vrider
om nyckeln vid ratten, lägger i körläget på automatlådan och glider iväg.
Rundar första gathörnet med ett leende. Bilen är lätthanterlig och runt-om-sikten god. Den trecylindriga
lilla turbomotorn på 95 hästkrafter råmar piggt och
VW:s automatlåda reagerar numera millisekundsnabbt.
Ute på motorvägen byter den skepnad och den känns
som att köra en betydligt större bil när varvtalsnålen
stannar på behagliga 2 000 varv per minut i 110 kilometer i timmen.
Annat var det 1976.
Färgbilden från sommarstugan i familjealbument är
blekt. Jag sitter i min trampbil framför en röd VW Polo
av första årsmodellen som tillhörde vänner till famil-
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jen. Jag var helt uppfylld av bilen, den kändes som
framtiden.

den: bilar blir allt större och dagens Polo är faktiskt
större än en Golf från sent 1990-tal.

Volkswagenkoncernen hade då just räddats upp ur ett
svart hål av förluster sedan den gamla Bubblan tjänat
ut utan att få någon riktig ersättare. Då ritade den italienska bildesignern Giorgetto Giugiaro VW ur krisen:
först Passat och sedan stilbildaren Golf som lanserades
1973 och 1974.

Men jag trivs i Polon. Den är ovanligt bruksbetonad
och befriad från tjafs: bara att den har vanlig nyckel
(som sitter i tändningslåset och inte ligger tappad någonstans mellan sätena eller i fel jacka) och riktig manuell handbromsspak – för vem har egentligen bett om
de dyrare små elektriska handbromsknapparna?

Sedan kom lillbilen Polo som alltid skulle stå i Golfs
slagskugga. Den lanserades först av systermärket Audi
som Audi 50 – men Audi skulle i samma veva bli lyxmärke och inte besudlas av burkiga småbilar och snart
döptes den om till VW Polo.

Polo offras nu för att lansera en ny elbil i samma klass.

Men Polo omfamnades aldrig av svenskarna vars måttstockar var Volvo och Saab. Fram till 1987 såldes exempelvis 138 000 VW Golf men bara 24 000 VW Polo.
Tillbaka till motorvägen och dagens Polo, som är den
sjätte generationen. Den visar en annan trend i bilvärl-

Skojar bara. Enligt pressavdelningen ska Polokunderna i stället köpa VW:s fossila suv i samma storleksklass, kallad T-Cross.
Den kom 2018 och körde snabbt om Polo i försäljning.
Den är 100 kilo tyngre och drar (om man jämför samma motor och manuella växellåda) 0,2 deciliter mer
bensin och släpper ut 6 gram mer koldioxid per kilometer.
Jag tänker på kollegorna Peter Alestigs och Paul Hansens artikel förra helgen om hur klimatförändringarna
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brutalt drabbar Bangladesh i detta nu – och att nybilars koldioxidutsläpp ökade i Europa de senaste åren
på grund av en stigande suv-trend.
Sa jag förresten att Polo även kunde köpas som biogasbil (Polo TGi) – men inte T-Cross?
Så är T-Cross 28 500 kronor dyrare.
Här närmar vi oss pudelns kärna varför Polon offras:
Pengar. Biltillverkare har svårt att tjäna pengar på
småbilar – som med lägre säljpriser ger lägre vinst per
bil. Nu när elbilar (som de också har svårt att tjäna
pengar på) lanseras stort måste något offras för att få
vinst i helheten. Kan man då styra köparna mot suvar
som ger högre vinst så... ja du förstår.
Med ökade koldioxidkrav blir avgasrening dyrare.
Många räknar därför med att fossila småbilar försvinner helt runt 2025 – samma år som branschpress
mumlar om att Volkswagen ska lansera en elbil i Polos
klass kallad ID.1.

Men just nu: Farväl Polo. Farväl lite förnuft.
Jonas Fröberg
jonas.froberg@dn.se
FAKTA. VOLKSWAGEN POLO 1,0 TSI 95 BENSIN

Miljö
Koldioxidutsläpp: 126 (provbilen 138) gram/km vid
blandad körning mätt i WLTP)
Bensinförbrukning: 0,56 (provbilen 0,61) liter/mil vid
blandad körning mätt i WLTP.
Ekonomi
Pris/Förmånsvärde/ Privatleasing i kronor: 178 400/ 2
992/1 995.
Årlig fordonsskatt: 2 902 (provbilen 3 886) kronor per
år under de tre första åren, därefter 690 (954) kronor
per år.
Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rost 12 år, lackgaranti 3 år.
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Digitalt
Pekskärm: Ja, 8 tum.
App: Ja App Connect.
Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja.
OTA (Nätuppdatering): Nej.
Teknik
Motor: Trecylindrig bensinmotor, 95 hk. Max vridmoment 175 Nm mellan 2 000 och 3 500 varv per minut.
Växellåda: 5-växlad manuell växellåda. (provbilen, 7stegad automatlåda av typen dubbelkoppling)
Acceleration 0–100 km/tim: 10,8 sekunder.
Toppfart: 187 km/tim.
Mått/vikt
Längd/bredd/höjd: 405/175/145 centimeter.

Bagagevolym med bakre ryggstöd uppfällt/nedfällt:
351 liter/1 125 liter.
Tjänstevikt: 1 230 kg.
Maximal släpvagnsvikt: 1 000 kg.
Betyg del för del
Köregenskaper 4
Säkerhet 4
Miljö 3
Komfort 4
Ekonomi 4
Totalbetyg= 19 av 25
Plus
Skön körkänsla.
Redig och klok.
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Tyst och stabil på motorväg.
Minus
Att den inte finns i elutförande.
Går inte längre att köpa ny.
Bagageutrymme.
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Socia departemente
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör
samhällets välfärd. De handlar om att främja
människors hälsa och samtidigt se till att sjuka
får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt
trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är
små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd
till personer med funktionsnedsättning och
äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar
departementet med rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet

Relaterad navigerin
• Socia departementets delar i statens
budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med era
• Remisser
• Kontakt
• Överenskommelser inom sjukvård och
omsorg
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Områden

Område
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialförsäkringar
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg
Om Socialdepartementet

Lena Hallengren
Socia minister

t


.


g


fl

l

n


l

l

556

Ardalan Shekarabi
Socialförsäkring minister
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

s
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•

Socia departemente
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

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

Myndighete
•

•
19 december 2014 från Socialdepartementet

Jämställdhetsmyndigheten
21 mars 2018 från Socialdepartementet

•

Pensionsmyndigheten
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

•

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

Myndigheten för delaktighet
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Provinsialläkarstiftelsen
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

•

Systembolaget Aktiebolag
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Försäkringskassan
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

•

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

•

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

•

Folkhälsomyndigheten
19 december 2014 från Socialdepartementet

•
•
•

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
06 februari 2015 från Socialdepartementet
Läkemedelsverket (LV)
06 februari 2015 från Socialdepartementet
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Statens institutionsstyrelse (SiS)
19 december 2014 från Socialdepartementet

E-hälsomyndigheten
19 december 2014 från Socialdepartementet
•

Barnombudsmannen (BO)
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Arvsfonden
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Alkoholsortimentsnämnden
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

SW . 7951 Sociologi. Socialvård..
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.

Socialministe
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 område
Folkhälsa och sjukvård
Funktionshinder
Socialtjänst inklusive äldreomsorg

•
•
•

SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
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Ardalan Shekarab
Socialförsäkringsministe
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 område
•
•

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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Märta Stenev
Jämställdhets- och bostadsminister
med ansvar för stadsutveckling och
arbetet mot segregation och diskriminerin
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

Arbete mot segregation
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•
•
•

Presskontakter
Pressbilder
E-post till registrator
Kontakt

SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

Märta Stenevis område
•

•
•

Barnets rättigheterBostäder och samhällsplanering
Demokrati och
mänskliga rättigheter
Jämställdhet
Nyanländas etablering

•

Från arbetsmaknadsdepartemente

Nya skärpta nationella
råd

spridning. Det gäller också vid
rande av högtider
DELA INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA:

•

Twitter Facebook E-post

Från och med den 14 decemDu har ett personligt ansvar för att skydber gäller skärpta nationella
da dig själv och andra mot spridningen
föreskrifter och allmänna råd av covid-19. Särskilt viktigt är att du
om allas ansvar att förhindra skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Från och med 14 december är du
smitta av covid-19. Alla i
skyldig att:
samhället, både individer och
verksamhetsansvariga, har
Stanna hemma vid symtom
• Har du symtom på covid-19 ska du
en skyldighet att vidta åtgärstanna hemma. Du rekommenderas
der för att förhindra smittäven att testa dig för pågående infektion.

.
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krisinformation.se

• Läs mer om hur du ska agera om du
eller någon i hushållet har symtom
eller blivit smittad av covid-19 här.
•

Hålla avstånd till andra och
undvika platser med trängsel

Begränsa nya nära kontakter

• Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och
utomhus.
• Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtra k om det är
trångt.
• Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
•

• Samlas aldrig er än åtta personer
samtidigt.
• Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående
utanför hushållet.

• Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst
utomhus.

Resa på ett så smittsäkert
sätt som möjligt
• Undvik kollektivtra k och andra
färdmedel där det inte går att köpa
platsbiljett.
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• Undvik att träffa nya kontakter under
resan och på resmålet.
• Säkerställ att du kan isolera dig på
ditt resmål eller kan ta dig hem utan
att smitta andra om du får symtom
på covid-19
•

Arbeta hemifrån så ofta du
kan
• Kom överens med din arbetsgivare
om att arbeta hemifrån när detta är
möjligt.
• Om du måste åka till arbetet bör du
anpassa dina arbetstider så du kan
undvika trängsel i kollektivtra ken
och på arbetsplatsen
•

• Tvätta händerna regelbundet och
noggrant med tvål och vatten.
• Tvätta alltid händerna före måltid
och efter toalettbesök samt när du
befunnit dig i offentliga miljöer
•

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
• Var extra noga med att följa alla råd
och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur
du kan umgås på ett säkert sätt.
• Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
• Om du haft covid-19 under våren är
det inte säkert att du fortfarande har

Hålla en god handhygien
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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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befolkningen var bra på att följa. Det stämde inte heller, enligt både MSB:s enkätundersökningar och Telias
mätningar av resandet.

15 När verkligheten
vägrar att följa reglerna

Tegnells förklaring verkar vara att han inte ville
skrämma medborgarna. En teori i radioinslaget är att
han vid den tiden fick många frågor från internationella medier om varför det fu gerade så bra i Sverige.
Kanske rycktes han med av den positiva uppmärksamheten? Så kan det ha varit, efter den sorgliga bild de
höga dödstalen under våren 2020 hade skapat.

På politikerspråk heter det spinn: att få allmänheten
och medierna att tro att verkligheten ser ut på ett annat sätt än den gör. Alla partier håller sig med experter
på uppgiften, efter engelsk förebild kallade spinndoktorer. Frågan är om en folkhälsomyndighet ska syssla
med sådant.
Ekot beskriver i en granskning (13/4) hur statsepidemiolog Anders Tegnell i september och oktober spelade ned smittspridningen under den andra coronavågen. Sverige hade en ”liten försiktig ökning”, sa han vid
en presskonferens när siffran egentligen var 35 procent
på en vecka.
Och här skulle vi inte ens behöva få en ny våg liknande
den i våras. För Sverige hade till skillnad från andra
länder haft ”mer hållbara åtgärder”, restriktioner som

Fast här går framför allt en rät linje från pandemins
början. Folkhälsomyndigheten erkänner nämligen,
precis som regeringen, aldrig några misstag.
Dessvärre var det gott om sådana redan när viruset
kom för drygt ett år sedan. Hotet underskattades. Symtomfria personer påstods inte smitta, munskydd var
verkningslösa överallt och alltid. Eftersom inte alla
kunde jobba hemifrån skulle ingen göra det. Myndigheten var inte intresserad av ”testa-spåra-isolera”, och
det tog månader innan något hände. Skydda de äldre,
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löd mantrat i den svenska coronastrategin, men någon
strategi för att göra det fanns inte.
Tegnell utgick sedan ifrån att Sverige skulle slippa en
andra våg, som Ekot visar även när siffrorna drog i väg
under hösten. Enligt Folkhälsomyndighetens verklighet var ju de milda svenska för skrifterna bäst i världen, precis som regelefterlevnaden.
Journalisten Emanuel Karlsten har nyligen i ett par artiklar i Expressen gått igenom hur senfärdigt Sverige
agerade när pandemin bröt ut. Dröjsmål har även senare varit det genomgående temat.
Restriktioner hävdes i slutet av oktober men fick snart
skärpas igen. Därefter har detaljerade men ofta svårtolkade ”rekommendationer” duggat tätt. Vaccinens
inträde på arenan har nu börjat förändra läget. Men att
den andra vågen krävde ännu fler offer än den första är
svårt att spinna bort.
Gunnar Jonsson

15 Sverige avvaktar
med Janssens vaccin
Sverige avvaktar med att använda Janssens
vaccin efter rapporter om ett fåtal fall av allvarliga biverkningar i form av blodkoagulationsrubbningar. Folkhälsomyndigheten vill invänta
resultatet från europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetsutredning.
Sverige har ännu inte börjat vaccinera med Janssenvaccinet och kommer inte att starta förrän saken är utredd.
– Vi avvaktar nu EMA:s utredning och även information från USA, innan vi kan ta ställning till rekommendationerna i Sverige för Janssens vaccin. Fram till dess
är rekommendationen att inte använda vaccindoserna,
säger Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders
Tegnell.

gunnar.jonsson@dn.se
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Folkhälsomyndigheten har ingen prognos för när de
kan lämna besked om vaccinet. Hittills har 31 000 doser anlänt till Sverige, men inga av dosernar har ännu
blivit använda.
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA meddelade på onsdagen att de pausar sina vaccinationer
med Janssens vaccin efter rapporter om allvarliga biverkningar. Det rör sig om sex fall av koagulationsrubbningar, blodproppar i kombination med låga halter av blodplättar som kan leda till blödningar. Samtliga är kvinnor mellan 18 och 48 år. En av dem har avlidit och en annan vårdas på sjukhus – tillståndet beskrivs som kritiskt, enligt New York Times.
Samtidigt meddelar Janssen att man stoppar sina leveranser till EU.
”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 läkemedelsbolaget Janssen.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har
startat en säkerhetsutredning för att se om de misstänkta biverkningarna är kopplade till vaccinet.
Samtidigt står det klart att EU kommer att få ytterligare 50 miljoner doser från Pfizer/Biontech under andra
kvartalet. Leveranserna som skulle ha startat i oktober
börjar i stället att komma i april, uppger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen enligt Reuters.
EU hoppas att det här ska kompensera för lägre leveranser än planerat från Astra Zeneca och möjliga problem med Janssens vaccin.
Kommissionen ska även inleda förhandlingar med Pfizer/Biontech om ytterligare 1,8 miljarder doser för
2022 och 2023.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se
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15 Helt nya metoder tas
fram för de svenska covidvaccinen
Covidvaccinen som utvecklas i Sverige sticker
ut i jämförelse med de andra som finns ute på
marknaden. Det ena ges tillsammans med en
elektrisk puls och det andra inhaleras i form av
ett pulver.
Om allt går som planerat kan vi ha ett svenskt
vaccin nästa år.
– Det är en kamp mot klockan, säger Ola
Winqvist, vd för bolaget ISR Immune System.
Hundratals vaccin mot covid-19 är under utveckling
runt om i världen. Här i Sverige jobbar forskarna Ali
Mirazimi och Matti Sällberg på Karolinska institutet
med ett så kallat dna-vaccin.

Än så länge finns inga dna-vaccin för mänskligt bruk
på marknaden. Det som är speciellt med den här vaccinen är att de ges tillsammans med en elektrisk puls –
så kallad elektroporering – så att dna-molekylerna
sugs in i cellerna. I det här fallet handlar det om att
två–tre elektroder sticks in i området där sprutan sätts,
sedan avger de en elektrisk puls samtidigt som vaccinet
ges i armmuskeln.
– Det rör sig bara om en mikrosekund. Min kollega
Matti Sällberg har testat. Han sade att det kändes, men
inte så mycket, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.
Vaccinprojektet går under namnet ”Opencorona”.
Forskarna har genomfört djurförsök och hoppas få
klartecken av Läk medelsverket för att inleda kliniska
försök på människor innan årets slut. Tanken är att fas
1-studien, och eventuellt fas 2-studien, ska genomföras
i Sverige. Den tredje och sista studien kan däremot
komma att förläggas utomlands – var beror bland an-
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nat på vilka finansiärer de lyckas få till ett samarbete
med.

Men Ali Mirazimi är inte helt säker på att projektet
kommer att gå i mål. För säkerhets skull arbetar de parallellt med ett rna-vaccin, av samma typ som Pfizer/
Biontechs och Modernas.

Dna-vaccinet innehåller inga tillsatser, vilket Ali Mirazimi ser som en fördel eftersom man inte behöver bekymra sig om andra biverkningar än sådana som kan
uppstå när immunförsvaret reagerar på virusproteinerna.

– Först ska vi se om fas 1 går bra och vi hoppas att vi
kommer till fas 3. Det kanske finns ute på marknaden
inom ett par år, kanske 2022 eller 2023.

Projektet ligger långt efter andra vaccintillverkare, men
tanken har aldrig varit att konkurrera med de redan
godkända vaccinen. Forskarna hoppas att deras vaccin
ska ge ett bredare skydd och gå lättare att ”skruva på”
om det kommer ett nytt sars-cov-virus i framtiden.
– Då kan man komma in i kampen direkt nästa gång
ett coron virus dyker upp, säger Ali Mirazimi.
Samtidigt utformar de redan nu vaccinet så att det ska
skydda mot de nya varianterna av sars-cov-2 som har
dykt upp – de sydafrikanska, brasilianska och brittiska
varianterna.

Samtidigt utvecklar det börsnoterade bolaget ISR Immune System ett proteinvaccin i form av ett pulver som
ska inhaleras.
– Tanken är att man ska få ett bra immunsvar i slemhinnorna så att man till och med förhindrar viruset
från att ta sig in genom luftvägarna. Traditionellt vaccin ger framför allt skydd i blodet medan det här är
specialiserat för tarmen, luf vägarna och ögonen, säger
bolagets vd Ola Winqvist som är professor i klinisk
immunologi och tidigare har varit verksam vid Karolinska institutet.
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Förhoppningen är att människor ska kunna inhalera
pulvervaccinet på egen hand, men under överinseende
av sjukvårdspersonal som kan agera vid akuta överkänslighet reaktioner. Det kommer troligen att ges i
två doser.
Bolaget har testat vaccinet på möss och hoppas starta
de första kliniska testerna på människor inom fyra till
sex månader.

ISR Immune System har fått bidrag av EU för vaccinutvecklingen. Om allt går som planerat hoppas bolaget
ha ett vaccin ute på marknaden inom ett år. Ola
Winqvist tror att det behövs många vacciner för att
klara av att vaccinera alla som vill av hela jordens befolkning.
– Det är en kamp mot klockan för att få full global
täckning.

– Vi befinner oss i den kliniska förberedande fasen och
försöker se till att partikelstorleken är lämplig så att
vaccinet tar sig ner i lun bädden. Vi laddar även en engångsinhalator så att vi har ett enkelt inhalationsmunstycke för att få ned vaccinet.

Marit Sundberg

Pulvret kan transporteras i vanlig rumstemperatur.
Enligt Ola Winqvist är det enkelt att uppdatera vaccinet när mutationer skapar nya varianter och det innehåller redan skydd mot den brasilianska och sydafrikanska virusvarianten.

Forskarna på Karolinska institutet arbetar med att ta
fram ett så kallat dna-vaccin. Det är ett vaccin som innehåller den genetiska koden för flera olika proteiner
hos sars-cov-2, bland annat delar av det så kallade
spikeproteinet som viruset använder för att fästa vid
cellerna. När dna-molekylerna sprutas in i kroppen och
tar sig in i cellerna reagerar de sistnämnda med att till-

marit.sundberg@dn.se
FAKTA. TVÅ VACCIN UNDER UTVECKLING

Karolinska institutets dna-vaccin
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verka virusproteiner – som immunförsvaret i sin tur
producerar skyddande antikroppar och T-celler mot.
ISR Immune Systems proteinvaccin
Forskarna på ISR Immune System utgår ifrån coronavirusets spikeprotein, tar dess genom (fullständiga genetiska kod) och odlar fram det i större mängder. Sedan ges proteinet som vaccin tillsammans med en så
kallad adjuvans, ett ämne som triggar kroppens förmåga att bilda antikroppar. När proteinet kommer ned i
lungorna plockas det upp av makrofager – en primitiv
immuncell som dammsuger omgivningen på främmande partiklar – som aktiverar T-celler (vita blodkroppar) i lymfkörtlarna. Sedan sker det en T-cellsreaktion som får B-celler (en annan typ av vita blodkroppar) att producera antikroppar.

15 uppslutning när
pensionärer i skärgården till slut fick första
sprutan
Ett 60-tal pensionärer på Utö i Stockholms
södra skärgård fick sin första spruta efter att
en massvaccination möjliggjorts tack vare frivilliga krafter och en specia insats från Dalarö
vårdcentral.
– Jag är så lycklig över att mina grannar nu får
sin spruta. Ingenting är omöjligt även om det
tar lite tid, säger initiativtagaren Arnold Kajerdal.
Himlen är mörkt grå och det blåser hård vind under
morgontimmarna när personalstyrkan från Dalarö
vårdcentral – sjuksköterskor, undersköterskor och en
läkare – packar sin utrustning för specialuppdraget,
som börjar med en strapatsfylld överresa. Vindstyrkan
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är 20 meter per sekund, och den lilla taxibåten gungar
betänkligt med kursen ställd mot Utö.

Hon är orolig för att vården blir eftersatt på grund av
pandemin. Det är ett stort jobb att komma ifatt, även
inom primärvården.

– Vaccinet är väl med, säger verksamhetschefen och
sjuksköterskan Åsa Back.

– Men nu är vaccinationerna högprioriterade.

Och ja – 60 doser av Astra Zenecas vaccin är nedpackade i en liten kylväska med texten ”Mat på jobbet”.
Distriktssköterskan Lena Liljeros övervakar en tub
med syrgas.

Allt är noga förberett. Drygt 50 patienter är inbokade,
eller nära en fjärdedel av öns 225 infödda. Huvu ingången till samlingslokalen Gula villan är låst för att
lotsa ö-bor rätt och minimera trängsel. Lokalen har
stått obokad under pandemiåret, men på trädäcket på
baksidan står nu en liten klunga med munskyddsförsedda pensionärer, hukande i regnet och blåsten. För
många är det en dag de väntat på.

Dalarö vårdcentral har stängt ”på grund av vaccinationer i skärgården” informerar texten på en skylt utanför
den här fredagen. Att ordna massvaccination kräver
sin tribut av en liten vårdcentral.
– Vi har jobbat undan under veckan och bokat om patienter för att göra det här. Vi har ett skärgårdsuppdrag
och åker ut för att träffa hemsjukvårdspatienter. Nu
har många isolerat sig på ön, och vi vill tillmötesgå deras önskemål, säger Åsa Back.

– Det känns väldigt bra. Nu kan jag åka in till fastlandet och ta bort vinterdäcken på bilen. Jag ställde bilen
på parkeringen vid färjan i oktober, men det blev inget
åka av, säger Sven Nordlander, 76 år.
Jämnåriga Ingegerd Karlsson är dock motvillig och
skeptisk till vaccinet från Astra Zeneca.
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– Jag har haft hjärtinfarkt och blodpropp och är emot
det. Men familjen tvingar mig. Och det är klart – om de
ger Astra Zeneca till alla gamlingar här, så kan de ju
lätt konstatera om äldre reagerar mot det, säger hon.

Därpå följde en rad telefonsamtal som undanröjde
hindren: Tax båten kunde köra personalen gratis, konferenslokaler upplåtas utan kostnad. Att mobilisera frivilliga krafter var inga problem.

Det har varit olika besked om Astra Zenecas vaccin,
och massvaccinationen som planerades i mitten av
mars fick hastigt blåsas av då Folkhälsomyndigheten
tillfälligt stoppade vaccinet, som DN tidigare berättat.

– Det är så för oss som lever i skärgården. Det är ett litet samhälle och vi tycker saker om varandra. Men när
det väl behövs agerar vi tillsammans.

För initiativtagaren Arnold Kaje dal, 83 år, började
dock planeringen redan i januari. Det var då han ringde till vårdcentralen för att förnya ett recept, och frågade om inte personalen kunde komma till ön för att
vaccinera de gamla. Att öns äldsta skulle bege sig till
fastlandet, riskera att smittas på färjan och avsätta en
hel dag till resan, såg han som ett sämre alternativ.
– Jag fick först veta att ”det går inte”, säger Arnold Kajerdal, som beskriver hur svaret tände en gnista i honom.

Han har också upprättat en lista med namn på alla
som skulle kontaktas för tidsbokningen. När vaccinationsteamet är på plats har personer från 65 år och
uppåt fått chansen. Vid slutet av dagen rings reserver
in för att använda alla de 60 doserna.
– Vi har ju rätt bra koll på alla. Men jag har också haft
tillgång till en ålderslängd från kyrkan eftersom jag varit engagerad där.
Patienterna ropas in i turordning. Många öbor bär
praktiska arbetskläder – hängslebyxor, fleecetröjor och
rutig flanell. Tröjor skalas av och skjortärmar kavlas
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upp. Kvinnor sitter med blottade axlar. Äldre män i bar
överkropp.

gymnast eller läkare har hon träffat sedan januari förra
året, då båda finns på fastlandet.

Sjuksköterskan Annika Sörensen sitter vid datorn och
prickar av patienter, medan verksamhetschefen Åsa
Back ombesörjer själva vaccinationen.

– Jag får göra övningar själv och cyklar hemma i sängen.

– Tar du något blodförtunnande? Då kan du dra upp
på vänster arm så att vi kan sticka dig.
För patienterna väntar sedan femton minuters övervakning.
– Det är kul med folksamlingar, säger Sven Nordlander, och ser sig om efter att ha lotsats in i ett rum där
patienterna placeras på stolar med två meters säkerhetsavstånd.
För 79-åriga Inga-Britt Rönn på stolen intill är det en
glädjens dag.
– Underbart, säger hon.

Någon oro för vaccinet känner hon inte.
– Nej, jag tar influensavaccinet varje år och mår bra av
det. Vi har så bra sjukvård i Sverige. Jag är så tacksam.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se
81015 Ecmo-centrum öppnar sal för att avlasta
intensivvården
Det ökade behovet av intensivvårdsplatser i
hela landet gör att Ecmo-centrum på Karolinska utökar antalet platser från sex till åtta. Med
hjälp krislägesavtalet öppnar för första gången
den pandemisal som byggts av beredskapsskäl.

Inga-Britt har kol, åker permobil och behöver göra
sjukgymnastik för att hålla igång. Men vare sig sjuk576

David Konrad, funktionschef för intensivvården, pekar på ett stort behov av att samordna
landets intensivvårdsresurser.
– Det grundläggande problemet är att den totala kapaciteten som finns nationellt är för låg,
säger han.
Ecmo-centrum på Karolinska har ett nationellt uppdrag att försörja hela landet med den mest avancerade
intensivvården, Ecmo.
Lokalerna på Nya Karolinska har byggts om till en
storsalslösning för att klara fler patienter med samma
personalstyrka. Verksamhetens tre vårdplatser har under pandemin gradvis utökats till nuvarande sex. I
samband med ombyggnationen byggdes också förråd
om till en särskild beredskapssal för pandemier som
stod klar i september.
Verksamhetschefen Lars Falk beskrev i mars i DN alla
tecken på den tredje våg som nu definitivt rullat in. Nu

är det fullt på ecmo-centrum och pandemisalen måste
för första gången tas i bruk för att säkra fler platser.
– Patienterna ökar inte i samma takt som under den
första vågen. Men vi ser en stadigt uppåtgående hackig
kurva. Därför utökar vi och öppnar pandemisalen från
måndag, för att säkra att det finns ecmoplatser om det
behövs, säger Lars Falk.
Lars Falk skrev själv till Socialdepartementet i början
av pandemin och lyfte frågan om behov av samordning
av intensivvårdsplatserna. Genom ett regeringsbeslut
lades då en samordningsfunktion hos Socialstyrelsen.
Som ett resultat redogör myndigheten nu kontinuerligt
för antalet platser, som också redovisas för sjukvården
i en nationell portal. Men i en bristsituation påverkas
de ecmo-platser som finns på universitetssjukhusens
thorax-intensivvårdsavdelningar av behovet att bemanna annan covidvård, säger Falk, som beskriver en
allmänt pressad situation, i regionen och i landet, som
försvårar samordning.
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På Karolinska har antalet vanliga intensivvårdsplatser
nu utökats successivt från normala 38 till nuvarande
69, för att klara covidvården. Personal har för tredje
gången omfördelats från bland annat operationsverksamheten, och genom att sjuksköterskor och undersköterskor arbetar under krislägesavtal med 12,5 timmars
pass och schemaläggning 48 timmar i veckan sedan i
januari.
På Ecmo-centrum har nu krislägesavtal aktiverats sedan i måndags. Samtidigt flyttas anestes personal från
barnoperation för att förstärka på ecmo-centrum.
– Det börjar bli ohållbart för akutsjukhusen att flytta
över mer personal från till exempel barnoperation och
cancerperationer. Nu måste den privata vården börja
bidra med personal till intensivvården.
DN har sökt Socialstyrelsen med frågor om myndighetens nationella samordningsansvar av intensivvårdplatser och via presstjänsten fått ett skriftligt svar från
Socialstyrelsens särskilda organisation med anledning
av covid-19:

”Det är inte Socialstyrelsen som fördelar resurser utan
det är regionerna själva som ansvarar för det. Den nationella lägesbild som Socia styrelsen tar fram och som
finns som stöd för regionernas samordning utgår från
regionernas rapportering samt från uppgifter från
Svenska intensivvårdsregistret.”
David Konrad, funktionschef för perioperativ medicin
och intensivvård på Karolinska, instämmer i att det
finns ett stort behov av samordning av kapaciteten
inom intensivvården. I nuläget gör en samordningsgrupp, utsedd av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer och där bland andra sjukhusen och Socialstyrelsen ingår, dagliga avstämningar om kapaciteten.
– Det är bra att det finns en form för samordning av
intensivvårdskapaciteten i landet. Det grundläggande
problemet är att den totala kapaciteten som finns nationellt är för låg, något som blir väldigt tydligt under
de extraordinära omständigheter som råder just nu,
kommenterar David Konrad.
Anna Gustafsson

i

l

578

anna.gustafsson@dn.se
FAKTA. ECMO

Ecmo står för extracorporeal membrane oxygenation,
på svenska extrakorporeal membranoxygenering, det
vill säga syresättning utanför kroppen genom ett
membran.
Det är en avancerad hjärt- och lungmaskin som ger ett
fullständigt utbyte av syre och koldioxid, som en
konstgjord lunga.
Patienter som kräver Ecmo har svåra infektioner i luftvägarna och allvarlig cirkulationssvikt på hjärtat. Behandlingen sätts in då annan intensivvård inte hjälper
och då patienten annars skulle dö inom 24 timmar.
Ecmo-centrum på Karolinska hämtar patienter vid cirka 70 tillfällen om året.

15 4 000 lediga tider
när ny vaccinmottagning öppnar
Klubblokalen Fållan i Slakthusområdet öppnar
på fredag dörrarna som en vaccinationsmottagning, driven av vårdtjänsten Doktor24.
– Vi trodde att det skulle bokas på direkt men
det har gått långsamt, säger Christoffer Berg,
affärschef för covid-vaccinationer på Doktor24.
Under fredagen förra veckan meddelade Region Stockholm att ytterligare fem nya vaccinationsmottagningar
öppnas i Stockholm. Det är Vaccindirekt, VKS Healthcare, Prosalus, Werlabs och Doktor24 som kommer att
driva i vaccinationsmottagningar i Haninge, Norrtälje,
Kista och Odenplan samt i Johanneshov.
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Tre av dem är redan öppna, under onsdagen öppnar
vaccinmottagningen i Kista och på fredag är det dags
för ännu en i Johanneshov.

– Vi trodde att det skulle bokas på direkt men det har
gått långsamt. Vi skulle gärna se från regionens sida att
man gick ut med mer information, men också att man
öppnade upp för 65-åringarna eftersom 70-åringar inte
verkar fylla de här tiderna, säger Christoffer Berg, affärschef för covid-vaccinationer på Doktor24.

Den tar plats i konsert- och klubblokalen Fållan i
Slakthusområdet. Lokalen öppnade 2019 för att bli en
ny scen i nattlivet – men blir på fredag i stället en ny
vaccinationsmottagning.

Det har framkommit kritik om att det har varit dålig
information om vaccinmottagningarna?

Som med resterande vaccinationsmottagningar bokar
man tid genom appen Alltid öppet, det är just nu aktuellt för personer som är 70 år eller äldre.

– Där måste jag hänvisa alla frågor till regionen. De
har varit väldigt tydliga med att vi inte får gå ut och informera på egen hand, utan allt måste gå via regionen.

Enligt Region Stockholm fanns det under onsdagsmorgonen totalt runt 8 800 lediga tider på vaccinationsmottagningarna för resten av veckan.
Sedan Region Stockholm i ett pressmeddelande meddelade om de nya vaccinationsmottagningarna har det
varit möjligt att boka tid i Johanneshov, där runt 4 000
lediga tider väntar på att fyllas upp under helgen och
kommande vecka.

Vårdtjänsten har under en längre tid fört dialog med
regionen men det var inte förrän i slutet av förra veckan som blev det klart att Doktor24 skulle få i uppdrag
att driva vaccinmottagning i Fållan, och den tomma
före detta konsertlokalen började byggas om till en
vaccinationsmottagning. I lokalen på 1 700 kvadratmeter finns det enligt bolaget kapacitet för att utföra 15
000 vaccinationer i veckan, med ungefär 450 tider om
dagen till att börja med.
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– I början kommer det att vara så, sedan kommer vi att
utöka. Vi siktar på en kapacitet med 10 000 vaccinationer i veckan när vi kör sju dagar i veckan, och
kanske kan vi ha ännu fler, men det får vi utvärdera
och se om vi kan göra det på ett säkert sätt, säger
Christoffer Berg.
Vaccinationsmottagningen har den här veckan öppet
på fredag och lördag, nästa vecka är den öppen måndag till fredag, med kvällsöppet på torsdag.
– När vi har kommit i gång kommer vi att ha öppet sju
dagar i veckan. Vi kommer att alternera så att vi någon
vardag har öppet tidigt, och någon vardag har öppet
senare för att öka tillgängligheten, säger Christoffer
Berg.
Kajsa Sjödin
kajsa.sjodin@dn.se

15 ”Vaccinera kroniskt
sjuka före friska 65plussare”
Vaccineringen. Myndigheternas och vårdens
hantering av vaccineringen mot covid-19 har
fått många insändarskribenter att reagera.
Under pandemin har det varit tyst om oss yngre i riskgrupper. Information från regering och myndigheter
har i de flesta fall vänt sig till riskgruppen över 70 år.
Ibland har man lagt till ”övriga riskgrupper”.
Medier beskriver återkommande äldres situation, men
oss som lever med kroniska sjukdomar verkar ingen
vilja se. Ofta är våra sjukdomar genetiska eller ärftliga.
Vi har fötts med sjukdomen som kan vara allvarlig och
även livshotande. Vi är i stort behov av en fungerande
kontinuerlig vård.
Vi kan inte isolera oss lika lätt som 70-plussare. Många
av oss har respektive som arbetar och barn som går i
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skolan. Hur har samhället tänkt att vi ska hantera den
här situationen?

Ungdomar som valt distanskurs på universitetet och
isolerat sig med sin familj. Ungdomar har inte kunnat
sommarjobba eller träffa sina vänner. En del kroniskt
sjuka har av olika skäl inte kunnat eller velat isolera sig
från sin familj. Då har man fått hoppats på att inte bli
smittad av covid-19. Vissa av oss har växlat mellan olika lösningar.

Våra barn lever med rädslan att smitta oss. De tvingas
avstå mycket mer än barn till friska föräldrar. Vi som
har svåra kroniska sjukdomar är rädda för att bli smittade, för vi vill inte dö. Vi vill finnas för våra barn.
Sveriges strategi är att vården ska ”hinna med” och att
vi ska skydda äldre. Hade strategin i stället varit att så
få som möjligt ska dö och insjukna hade vi yngre i riskgrupper varit lite mer skyddade. I stället har vi fått försöka lösa situationen på egen hand. Lösningarna har
varit många, men särskilt barnen har fått betala ett
högt pris för detta.

Varför har inte samhället sett oss? Varför har inte patientförbunden sett oss? Jag kontaktade mitt patientförbund, Hjärt-och lungsjukas riksförbund, när jag stred
för att vården skulle införa munskydd. Många av oss
var och är rädda för att söka vård och att gå på våra
återbesök på grund av smittorisken.

Hus har delats upp, där den sjuka i familjen fått flytta
ner i källaren, hyrt sommarstuga och flyttat ifrån sin
familj. Barnen har inte fått träffa vänner mer än i skolan. Barn har hållits hemma från skolan och isolerat sig
tillsammans med familjen.

Detta riskerar att försämra vår hälsa och i värsta fall
kosta våra liv. För mig var det ofattbart att nästan hela
världen bar munskydd, men inte i Sverige, inte ens på
sjukhusen. Svaret jag fick av Hjärt- och lungsjukas
riksförbund var: ”Vi kommer att vara lyhörda om det
är många medlemmar framöver som hör av sig i munskyddsfrågan, men just nu är det inte de signalerna vi
har fått.”
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Förbundet verkar inte vilja ha en avvikande åsikt till
Folkhälsomyndigheten. I så fall hade de arbetat för ett
krav på munskydd, både i vården och ute i samhället.
Det har inte heller reagerat eller agerat för att vi ska
vaccineras först i fas 3. Många av oss har en mycket
högre risk att bli svårt sjuka och avlida än vissa friska
65-plussare. Ändå får de vaccin före oss.
Varför får inte alla som riskerar svår sjukdom vaccin i
fas 1 och fas 2? Vi har viktiga besök hos vården och
tandläkaren som väntar. Våra barn väntar på att vi ska
få vaccin så att de får träffa sina vänner igen. Och med
tanke på det höga pris som våra ungdomar fått betala
är det nedslående att höra att i vissa regioner ska dessa
vaccineras sist av alla – även efter äldre sommargäster
från andra regioner.
Susanna Eriksson Lindberg, patient i riskgrupp,
Helsingborg

15 Johan Hilton: Vi
borde tala om hur isoleringen påverkar den
yngre generationens
välbefinnande
De psykologiska effekterna av pandemin är
små, enligt några nya studier. Jag undrar det.
Något gör det med oss att få ständiga uppdateringar om tillvarons ändlighet. Glöm inte heller de långsiktiga konsekvenserna. Drick ur
ditt glas, se döden på dig väntar.
Hur mår vi rent psykiskt av att leva mitt i en pandemi?
Enligt nordamerikanska och eur peiska studier har
covid-19 endast påverkat den psykiska hälsan i marginell, om än negativ, riktning. En mer samlad bedömning ska visserligen presenteras senare i vår, men hittills tycks uppenbarligen de psykologiska ”effekterna
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generellt små”, för att låna Folkhälsomyndighetens
nyktra formulering.

nielsson kunnat hitta på en så raffinerad bild som detta
dagliga ”Memento mori” utslungat av grå byråkrater.)

Jag undrar, jag. Något gör det med en att få ständiga
uppdateringar om tillvarons ändlighet. Trots att vi alla
vet med oss att tiden är utmätt, att gammal och svag
alltid kan duka under för något som knappt ens noteras som förkylning av en yngre kropp, att liemannens
urskillningsförmåga med sitt redskap även i vanliga
fall är både grym och nyckfull, är det något helt annat
att påminnas om det på daglig basis via myndigheternas presskonferenser och det offentliga samtalets
ständiga reproduktioner.

Också för oss som hittills har gått relativt förskonade
ur pandemins olika vågor har det senaste året på
många sätt känts som en vandring i dödsskuggans dal.
Varje ny dag har inneburit nya uppgifter och faror att
ta ställning till: inrapporterade antal avlidna, insjuknanden, intensivvårdspatienter. Avstånd och munskydd. Mutationer och handsprit. Drick ur ditt glas, se
döden på dig väntar.

På sätt och vis har året i skuggan av covid-19 tett sig
som kulturell krock mellan vår längtan efter upplysning med dess ständiga tröstsökande i fakta och siffror
och det rent existentiella kaoset, det som vi fasar inför
och allra helst skulle vilja förtränga och fly ifrån. Bleka
dödens minut. Varför skulle vi annars följa presskonferenserna med ett sådant besvärjande engagemang?
(Frågan är om ens en folkhemssatiriker som Tage Da-

Klart att det påverkar oss. Som så många andra har jag
gått runt med en molande misstanke att det vi nu går
igenom bara är en början, inte minst psykologiskt. Ett
globalt trauma av den här magnituden har en tendens
att släpa efter. Och det är knappast ett okänt psykologiskt fenomen med människor som till synes oskadda
tagit sig igenom kriser och katastrofer först långt senare, ibland decennier, reagerar på det som hänt.
I mitt eget blygsamma fall var det exempelvis bara alldeles nyligen, när mina äldre anhöriga efter ett oänd584

ligt antal turer fick sin första vaccinspruta, som jag
personligen fick något slags kvitto på den ständiga,
långvariga oron. Även om vaccinationen först och
främst var en lättnad – på samma sätt som ögonen
fuktades till bilderna på CNN av jublande människor
efter Trumps valförlust i höstas: herr gud, har jag alltså gått och varit såpass ängslig över utgången? – är det
fortfarande som om kroppen befinner sig i en ständig
beredskap inför det värsta tänkbara.

vara eller icke vara, hårda och mjuka nedstängningar,
hoppas jag att debatten framöver också mäktar att lyfta
de lite mer diffusa och svårmätbara, men framför allt
långsiktiga, psykologiska konsekvenserna av covid-19.
Inte minst: hur påverkar alla dessa sorger, denna ständiga beredskap, denna långvariga oro och ensamhet,
en yngre generations psykiska välbefinnande?
Johan Hilton

Kalla det en efterreaktion på den lågintensiva, men påtagliga, stress som präglat detta dryga år av isolering,
tvåmetersregler och uteblivna kramar. Eller helt enkelt
en neuros. Men det är som om både kropp och intellekt
har vant sig vid alla katastroftankar och värsta-tänkbara-scenarier att de inte längre kan koppla bort dem. De
obetydliga valen i den vardag som tidigare präglades av
små och stora bekymmer har fått en existentiell slagsida på ett sätt som åtminstone jag aldrig tidigare varit
med om. Som om Slutgiltigheten ständigt ligger på lur.

johan.hilton@dn.se

Själv är jag alltså ytterst lindrigt drabbad av pandemin.
Men efter det senaste årets debatter om munskyddets
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15 Kändishets döljer
vanliga mäns övergrepp mot kvinnor
Mäns övergrepp mot kvinnor har skjutit i taket
under pandemin Det borde vara en brännhet
fråga just nu, men allt skyms av mediernas fokus på anklagelser mot enskilda kändismän,
skriver författaren Joakim Medin och Unizons
ordförande Olga Persson.
Under de senaste veckorna har ett fåtal välkända män
som anklagats för sexuella övergrepp upptagit stor
plats i svenska medier. Först den före detta justitiekanslern Göran Lambertz, som efter en kort häktning
bjöd in medier till en presskonferens i egen regi där
han gick till frontalangrepp mot kvinnan som anmält
honom för våldtäkt. Flera medier direktsände utspelet
i den Lambertzska trädgården och en ström av kritiska
kommentarer följde.

Strålkastarljuset hamnade därefter på komikern Soran
Ismail. I SVT-dokumentären ”Persona non grata” talar
han ut om anklagelserna om våldtäkter och övergrepp
som riktades mot honom i samband med metoo. SVT
fick stark kritik både för formen och innehållet i dokumentären och medier skrev, som så många gånger
förr, spal meter med tyckartexter.
Mäns sexualiserade och våldsamma övergrepp mot
kvinnor måste diskuteras och bekämpas i samhället i
mycket större omfattning än förut. Målen för politiken
på området är högt ställda; mäns våld mot kvinnor ska,
enligt regeringens egen utsago upphöra helt. I bästa
fall kan anklagelser mot välkända män hjälpa till att
uppmärksamma övergrepp i de bredare folklagren. De
kan sätta i gång välbehövliga diskussioner på arbetsplatser och vid middagsborden hemma. Men det uppstår också problem när medier fokuserar på enskilda
kändismäns beteenden i syfte att jaga de så värdefulla
klicken i internetjournalistikens tidevarv. En sådan
rapportering överskuggar den samlade bilden av över-
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grepp som män begår mot kvinnor, och som vi behöver
för en konstruktiv och saklig samhällsdebatt.

blembild och är den första publikationen att ta ett större grepp om saken.

Under coronapandemin har tiotusentals män begått
sexuella och våldsamma övergrepp mot både kvinnor,
barn och unga i Sverige. I december 2020 visade en
kartläggning i Dagens Nyheter (7/12) att våld i nära relationer har ökat i var tredje svensk kommun under
pandemin. Det är ett jättelikt samhällsproblem som
angår oss alla och som, genom rättsväsende, sjukvård
och socialtjänst, kostar skattebetalarna miljarder kronor varje år.

Kvinnojourrörelsen som arbetat dag och natt även under pandemin vittnar om en kraftig ökning av våldsutsatta kvinnor som sökt stöd. Jourer som arbetar med
barn och unga har sett en likadan ökning av stödsökande. Flera rapporterar en anmärkningsvärd ökning
av grova sexuella övergrepp och prostitution bland
unga kvinnor och minderåriga flickor, liksom av gromning, det vill säga att söka kontakt med barn i sexuellt
syfte. Målinriktade fö övare som letar efter unga har
varit högaktiva under pandemin. Jourer som arbetar
specifikt mot hedersrelaterat våld och förtryck har
även de vittnat om att stödsökande kvinnor och flickor
blivit fler.

I den nya fackboken ”Samhällsbärarna”, samlar Joakim Medin detaljerade vittnesmål om ökningen av det
som beskrivs som våld i nära relationer, från kvinno-,
tjej- och ungdomsjourer i hela landet. Redan ett par
veckor in i pandemin på våren 2020, efter att människor uppmanats att isolera sig i hemmen, började det
komma larmrapporter från en rad länder om en liknande våldsutveckling. ”Samhällsbärarna” sammanfattar den svenska kontexten i denna internationella pro-

Det finns med all sannolikhet ett stort mörkertal av utsatta som ännu inte kunnat berätta om sin situation för
någon. Såväl Nationellt centrum för kvinnofrid som
Rädda barnens stödchatt för hedersutsatta, räknar
med att många kommer att be om hjälp först efter att
den akuta coron krisen är över.

r

a

587

Medierna har inte varit tysta om utvecklingen. Då och
då har det kommit plikttrogna rapporteringar om den
lågintensiva terror som pågår runt om i Sverige och
som förvärrats under pandemin. Man har intervjuat
någon kvinn jour, ungdomsmottagning eller kanske
socialtjänsten. I regel handlar det om korta nyhetsinslag och artiklar med otillräcklig plats för förklaringar.
Om det funnits någon konkret statistik att hänvisa till
så har utsatta människor reducerats till siffror. Även
förövarna förblir en okänd massa. Uppmärksamheten
går inte på något sätt att jämföra med den som getts åt
de enskilda, sensationella kändisfallen.
Att det förhåller sig på det här sättet är ovärdigt alla
utsatta kvinnor och barn. Lika mycket som vi talar om
pandemins enorma ekonomiska och politiska konsekvenser måste vi tala om de långsiktiga, sociala konsekvenserna. I över ett år har ett växande antal människor i det dolda utsatts för fysiska och psykiska övergrepp, våldtäkter och förtryck. Var är den fördjupade
diskussionen om detta? Och var finns granskningen av
hur välfärdssystemen hanterat de växande problemen?

FN:s generalsekreterare António Guterres skapade rubriker när han redan i april 2020 skickade en officiell
uppmaning till världens alla regeringar, om att bekämpa det ökade våldet mot kvinnor i hemmen och ge stöd
till unde finansierade kvinnoorganisationer. ”Samhällsbärarna visar också att det under pandemin varierat kraftigt i Sverige hur väl myndigheterna faktiskt
stöttat och samarbetat med kvinnojoursrörelsen och
civilsamhället i stort.
På vissa platser har kommunen haft en föredömlig
samverkan, hållit sig uppdaterad om problem och försökt åtgärda dem. På andra ställen har kommunen
tvärtom fått kritik för att ha dröjt länge med att etablera kontakt och för att inte ha återkopplat ens när civilsamhället kommit med förfrågningar om dialog och
samarbete. På många ställen har våldsutsatta inte fått
tillräcklig hjälp av myndigheterna, i synnerhet under
pandemins första tid, när myndigheters möten sköts
upp och stödinsatser fördröjdes. Konsekvensen har
blivit att kvinnojourrörelsen behövt axla ett större ansvar och ta sig an än fler människor i behov av hjälp,
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trots att de endast fått små extraresurser under pandemin.
Det här är ingen överraskning. När välfärdssamhället
först byggdes utgick det från mannen som norm. Mäns
våld mot kvinnor ingick inte i den svenska självbilden
och blev därmed inte heller det offentliga samhällets
ansvar. I stället fick kvinnorörelsen från 1970-talet
bygga upp ett parallellt, ideellt välfärdssystem för att
stötta och skydda kvinnor och barn. Det blev, och är
fortfarande, kvinnojourernas verksamhet.
På sistone har detta flera decennier långa arbete utmanats och försvagats av en kommersialisering av välfärden, och kommuner har valt att ge vinstdrivande företag ansvaret för våldsutsatta kvinnor och barn. Följden
är ett uppluckrat och splittrat system som försvårar
möjligheten att ge utsatta människor hjälp.

systemets och vinstdrivande företags brister täcks upp
av ideella organisationer – eller vill vi bygga ut välfärdssamhället? Det är frågor som borde vara av högsta prioritet nu när vi kan börja föreställa oss en värld
bortom pandemin.
Hur lockande det än kan vara att diskutera övergrepp
som kändisar anklagas för måste vi se till den stora
bilden av kvinnors utsatthet. Ett myller av kvinnoröster måste få höras och ta plats både där besluten fattas
och i medierna. Enskilda män har hörts tillräckligt.
Joakim Medin
Journalist och författare till boken "Samhällsbärarna".
Olga Persson
Ordförande i riksförbundet Unizon som samlar 130
kvinno-, tjej- och ungdomsjourer

Coronapandemin har gett Sverige ett gyllene tillfälle
att reflektera över vad ett välfärdssamhälle egentligen
bör vara. Vill vi att vården och omsorgen även i framtiden ska präglas av fragmentisering där det offentliga
589

15 Ensamma barn känner skam – så kan vuxna bemöta det
Barn som inte har någon att leka med kan
skämmas över det lika mycket som vuxna. Det
berättar forskarna Helene Elvstrand och Lina
Söderman Lago, som studerat hur utestängning och ensamhet bland barn på fritids ser ut.
– Ensamhet är stigmatiserat även hos barn, säger Helene Elvstrand.
”Jag har oftast ingen att leka med. Jag brukar gå omkring. Jag är van vid det.”
Elin är sju år och går på fritids i en skola utanför en
medelstor svensk stad. Hennes ord finns dokumenterade i en studie av forskarna Helene Elvstrand och
Lina Söderman Lago, båda universitetslektorer vid
Linköpings universitet.

I studien om ensamhet bland barn på fritidshem undersökte sociala relationer mellan barn, och hur fritidshemmen bidrar till eller möjliggör att situationerna
uppkommer. De besökte tre olika fritidshem, där de
dokumenterade händelser och samspel. De hade också
informella samtal med barnen. Eleverna var i åldersgrupperna förskoleklass upp till årskurs tre.
Det de såg var att social exkludering skedde på alla
skolor, även om det inte kunde sägas vara vanligt förekommande.
– Vi såg situationer där barn var osynliga, barn som
ingen såg. Vi har gjort många olika fältstudier tidigare,
men detta var något som verkligen drabbade en som
forskare – att se barnen som ingen pratar med under
en hel eftermiddag. De är ensamma både inne och ute,
och de försöker på olika sätt att inte visa sitt utanförskap. Ensamhet är en form av mobbning, säger Helene
Elvstrand.
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Sjuåriga Elins sätt att hantera ensamheten är inte
unikt. Metoden att gå omkring ensam utomhus återfinns i observationer från alla tre skolor.

samma barn gör inte alltid något väsen av sig. En allt
vanligare form för att förebygga detta har blivit att
ordna platser på skolan där man kan ställa sig om man
är ensam, och då få någon att leka med.

– Ensamheten blir något som de förhåller sig till. Och
det är intressant – vi har föreläst mycket om den här
studien, och många fritidshem upplever inte att man
har den här problematiken på sitt eget fritids. Men de
här barnen finns överallt. Man behöver ha bättre kunskap och verktyg för att se de här processerna, säger
Helene Elvstrand.

– Det är en typisk aktivitet som är kul om du oftast har
kompisar som någon dag inte är på plats. Men det kan
ha en helt motsatt effekt för ett barn som har låg status. Då ”outar” du den, alla ser den. Man skjuter också
över ansvaret till barnen, säger Helene Elvstrand.

Lina Söderman Lago poängterar att det också är viktigt
att vilja se problemet.
– Ibland får man höra att ”vissa barn vill vara ensamma”, eller att vissa fritids är dåliga som inte kan hantera detta. Men det behövs en vilja att förstå att barn kan
ha det så här överallt, och att det kan vara svårt att se –
för det är skamfullt, säger Lina Söderman Lago.
Vissa barn märks helt enkelt inte. Om någon blir uppenbart kränkt så uppmärksammas det ofta, men en-

– Jag tror att det är svårt på många skolgårdar i dag,
där det finns många barn. Ensamhet är stigmatiserat
även hos barn. När vi tittar på hur de gör för att hantera den försöker de smälta in, gå runt, för att det inte
ska märkas så tydligt, lägger hon till.
Och barn är medvetna om sociala hierarkier, även när
de är små. Och status behöver inte vara statiskt – i en
kamratgrupp med barn kan det förhandlas hela tiden.
– Men ju mer hierarkierna cementeras, desto svårare
är de att bryta. Barnen vet mycket väl vilken social po-
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sition de och deras kompisar har, de vet vilka som är
poppis, säger Helene Elvstrand.
– Även om det är förändringsbart så kan det inte upplevas så hos barnen. Är man sju år och säger att man är
ensam ofta känner man nog inte att man kan påverka
sin situation så mycket. Därför är det viktigt att vuxna
jobbar med det här från dag ett, säger Lina Söderman
Lago.
I studien såg de tre former av exkludering bland barnen. Det handlade om villkorat deltagande, osynliggörande och avvisande handlingar.
Osynliggörande handlar om de ensamma, avvisande
handlingar kan vara enklare att se. De kan upplevas
som väldigt hårda – och barn som är vana vid att bli
avvisade kan hitta strategier för att undvika det, som
att avsiktligt ställa sig utanför för att slippa bli avvisad
eller skrattad åt, till exempel.
Det villkorade deltagandet kan däremot vara svårare
att uppfatta. Där får ett barn förvisso vara med i leken

– men bara under vissa förutsättningar. Barnet kanske
bara får leka att den är en hund, och får inte komma
med egna förslag för att föra leken framåt.
– På det sättet är det också lite osynligt – på ytan ser
det ut som att barnen leker tillsammans, men man behöver se processen som pågår i leken, säger Lina Söderman Lago.
Att se vissa lekar som ”bra” och andra som ”dåliga” är
en förenkling. Det handlar snarare om vad som uppstår i leken, och att förstå på vilka villkor som barnen
leker.
Helene Elvstrand berättar att man inom mobbningsforskning mer och mer börjat intressera sig för de samspel och processer som uppstår i en grupp, snarare än
att fokusera på att några är offer och andra förövare.
– Det handlar inte om onda eller goda barn. Båda behöver ju stöd på sina sätt, både den som blir utsatt och
den som utsätter andra, säger hon.
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Lina Söderman Lago håller med. Det finns en poäng i
att som vuxen prata om situationer snarare än om vad
barnet reagerade på och hur det agerade.
– Det gäller oavsett om man blivit utsatt eller har utsatt andra. Man kan prata mer om frågor som ”vad var
det som gjorde att det blev så här? Hur hade man kunnat göra på ett annat sätt?”, säger hon.
– Som barn behöver man hjälp att förstå hur man hade
kunnat göra i stället. Därför behöver man prata om situationen.
Vuxna har alltså ett stort ansvar i att hantera de här
svårigheterna, menar de båda. Ofta riskerar skulden
att hamna hos barnet, som kan anklagas för att inte ha
social kompetens eller bete sig på ett avvikande sätt.
Men allt som händer i en grupp uppstår i sociala sammanhang, som kan vara svåra att navigera i men inte
desto mindre viktiga att se. Barn kan också röra sig
mellan olika sociala arenor under en dag – en i familjen, en i klassen, en på fritids, en på fritiden.

– Och där ska man hantera olika villkor över en dag.
Det är inte alltid enkelt, säger Helene El strand.
Som pedagog är det viktigt att känna sin barngrupp,
menar de.
– Barnen vet redan hur man ska vara för att vara en
snäll kompis, men ibland gör man saker i samspel med
andra som inte är snälla. Så är det ju bland vuxna också. Det är samspelet mellan barnen som man som vuxen behöver vara delaktig i, så att barnet vågar komma
och söka stöd och hjälp om något inte fungerar, säger
Helene Elvstrand.
– Och man behöver också förstå att barnen inte alltid
kommer att larma om något uppstår. Man behöver förebygga för att något inte ska uppstå, säger Lina Söderman Lago.
Det hjälper sällan att som vuxen sätta upp regler eller
bestämma vilka som ska få vara med i leken. En vuxen
behöver i stället vara aktiv i den sociala situationen,
menar de. Att tvinga barn att leka tillsammans kan an-
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nars få motsatt effekt – att de andra barnen tänker att
”nu kommer det där barnet som är så jobbigt igen”.
– Där har man ett unikt verktyg i att vara en nyfiken
vuxen som är med i leken i stället för att stå bredvid
och säga till vem som ska vara med, säger Helene Elvstrand.
Den vuxna kan behöva ”leka in” någon, alltså på ett
smidigt sätt få med fler i leken men utan att sätta upp
regler eller tvång.
– Det kräver kompetens och att våga vara aktiv som
vuxen. Men det är ofta mer framgångsrikt än att vara
regelupphållare, säger Helene Elvstrand.
Barns känslor behöver tas på allvar. Skola och fritids
utgör en stor del av en dag.

– Man kanske tänker att det går över när barnet byter
årskurs eller så, men ett år är enormt lång tid för ett
barn, säger Lina Söderman Lago.
Sofie Österström
sofie.osterstrom@dn.se

Fakta. Det är inte ovanligt
att barn känner sig ensamma
Enligt Stiftelsen Friends rapport ”Friendsrapporten”
för 2020 svarade 25 procent i förskoleklass upp till
årskurs tre att de brukar oroar sig för att vara ensamma på rasten.
I årskurs

– Ibland kan det nog vara lätt att förringa det lite. Det
handlar inte om att stå ut eller vänta på att det ska gå
över av sig själv. Ens barndom är ju här och nu, säger
Helene Elvstrand.
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tre till sex svarade 26 procent att de känner sig ensamma i skolan.

15 Allt fler nybyggda
bostäder till salu

I samma ålderskategori svarade 11 procent att de blivit
utsatta för kränkningar av en annan elev men inte berättat om detta för någon.

Antalet nybyggda bostäder till salu i Stockholms län
ökade med 12 procent under årets första kvartal jämfört med motsvarande kvartal 2020. Inte sedan 2017
har det säljstartats så många bostäder under inledningen av ett år. Det visar en sammanställning av säljstartade bostäder från Svensk nyproduktion.

I årets kartläggning har totalt 14 818 barn och unga
deltagit, under tidsperioden 1 augusti 2019 till 1 juni
2020. 5 384 elever i årskurs F-3, 4 050 elever i årskurs
3-6 och 4 944 elever i årskurs 6-9 har svarat på enkäten.

Direkt

Källa: Friend rapporten 2020

Fakta. Få hjälp
Bris, Barnens rätt i samhället, har ett antal olika stödlinjer som bemannas av utbildade kuratorer.
För barn upp till 18 år: Telefon 116 111, samt chatt och
mejl på bris.se, har alltid öppet – även på natten.Det är
anonymt och gratis att kontakta Bris, och syns inte på
telefo räkningen.

s

n
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vidrigt, vilket legitimerades av myndigheter. Och nej,
Boström förespråkar givetvis ingen repris.

16 Om politiska beslut
utgår från ”mitt barn”
är det verkligen något
som skaver
I en text om de så kallade ”IS-barnen” uppmanar Göteborgs-Postens ledarskribent Håkan Boström läsarna
att leka med tanken att svenska tidningar sommaren
1945 varit fyllda med reportage om SS-frivilligas barn
samt krav på att Sverige skulle hämta hem dem från
östfronten (9/5 2019). Han sicksackar mellan ”Inte kan
vi låta vår avsky mot nazisterna gå ut över deras barn”
och ”Vi måste kontrollera våra känslor”, till rubriken:
”Det är ändå något som skaver med IS-barnen.”
Den som stannar vid efterkrigstiden vet att det gick illa
för en del som skulle kunna kallas för ”SS-barn”. Så var
det bland annat i Norge, där ”tyskungar” med norska
mödrar och tyska fäder under lång tid behandlades

Däremot visar historien att vi som kollektiv är kapabla
att ge barn med låg status en rejäl spark nedåt. I regel
sker det inte lika tydligt och institutionaliserat som i
Norge, men som barnpsykologen Malin Bergström nyligen förklarade i ett svar på en fråga från en läsare är
vi människor ”tyvärr så förskräckligt ordnade att vi...
krusar för barn med hög status” (DN 31/3). Vidare
skriver hon om en skyddsinstinkt kring det egna barnet, som inte stannar vid mat och trygghet, utan sträcker sig långt därutöver, och att barnpsykologer har
börjat oroa sig över att många ”frenetiskt värnar om
allt gott åt mitt barn”.
I ”Studio Ett” utvecklar hon resonemanget om att odla
sin medkänsla. ”Även om vi är vuxna kräver det en viss
tankekraft av oss och att vi försöker tänka: Vilken typ
av människa vill jag vara? Hur ska jag göra mest gott
för det barn som verkar behöva det mest, även om det
inte kommer spontant med min ryggmärg?” (12/4).

596

Det är flera frågor som är värda att fundera över, för
det finns indikationer på att empati just nu inte är vår
bästa gren. Enligt en studie av forskare vid Stanford
University försämrades studenters förmåga att känna
med andra och att kunna ”sätta sig själv i någon annans skor” drastiskt mellan 2000 och 2009, från att ha
legat ganska stilla i åtminstone två decennier.

tersom det samtidigt skulle införas ett flerbarnsavdrag
som knyts till ”arbetande familjer”. ”De som tar för givet att någon annan står för notan kommer med vår
politik inte längre att belönas”, skriver SD-politikerna,
trots att barnbidraget är tänkt att förbättra livsvillkoren för barn som inte ska stå för några notor (Expressen 7/4).

Forskarna tror att det framför allt beror på ökad stress
(de egna måstena tar upp all tid), det stora informationsflödet samt ett ökat fokus på pengar och individ,
vilket kan förklara förändringen hos föräldrar som
Bergström beskriver.

En liknande tankegång finns i ett uppmärksammat
remissvar till utredningen om likvärdighet i skolan, där
en del meningar har strukits efter massiv kritik. I den
ursprungliga skrivelsen beskrevs resursfördelning som
en svår etisk fråga, beroende på om elevens föräldrar
hade bidragit till välfärden eller inte.

På senare tid tycks dock även delar av det offentliga
samtalet härstamma från ryggmärgens reflexer. Det
handlar inte bara om ”IS-barnen”, utan om att lågstatusbarnens intressen ställs mot andra barns och prioriteras ner.
Förra veckan föreslog exempelvis Sverigedemokraterna att flerbarnstilllägget i barnbidraget ska slopas, men
i praktiken slår reformen bara mot de fattigaste, ef-

Varför denna olyckliga formulering fanns med är
oklart. Men tesen om vem, var och hur går delvis igen i
kommuner där skolor i utsatta områden läggs ner, eftersom de inte klarar av att ge eleverna en god utbildning. Det uppskattas inte alltid av föräldrar till barn i
skolor där dessa elever placeras, vilket visar varför anordnare av välfärdstjänster inte bara kan lyssna på
dem som skriker högst.
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Om politiska beslut förväntas utgå från ”mitt barn” är
det verkligen något i vår empatiska förmåga som skaver.
Susanne Nyström
susanne.nystrom@dn.se

15 Att avlöva vårdcentraler borde inte vara
politikernas lösning
För ett par veckor sedan bestämde Region Gävleborg
med C, S, V och MP i majoriteten att det på vårdcentralerna i framtiden ska räcka med närvaro av en ST-läkare i allmänmedicin en gång i veckan.
Problemen för den offentligdrivna vården i detta län är
inte unika utan liknar dem på många andra håll utanför de större städerna.
Sverige har en primärvård som inte fungerar tillräckligt bra och en specialistvård som får ta konsekvenserna av detta. Allt fler patienter föredrar bättre tillgänglighet och en mer fast läkarkontakt och listar sig därför
hos de privat drivna vårdcentralerna. För många åker
också till akuten för småsaker.
Region Gävleborg är inte särskilt attraktiv som arbetsgivare och det leder till ett utbrett behov av stafettläka598

re i dess primärvård. Vilket i sig naturligtvis leder till
en fördyring av verksamheten. Det blir en nedåtgående
spiral som är svår att bryta.
Ett politiskt omtag för vårdstrukturen startades därför
för några år sedan. Tidigare skisserades en speciallösning med ”filialer” på vilka lägre krav jämfört med en
fullt utrustad primärvårdsenhet kunde ställas. Distriktssköterskemottagningar är inget nytt koncept. De
kan förvisso ha en komplementär roll i vårdutbudet.
Upplägget regionen landade i blev dock denna medicinska nedmontering som riskerar att stå modell för
liknande idéer runt om i landet. Distriktsläkarföreningen (DLF), Läkarförbundet och Svensk förening för
allmänmedicin protesterar. Andreas Thörnby, som av
kollegorna förra årets utsågs till ”Årets allmänläkarvän”, pekar på Twitter på det riktigt allvarliga i att göra
detta vägval:
”Majoriteten förstår inte (eller låtsas inte förstå) att
man på det här sättet ofrivilligt väljer en annan arbetsfördelning i hela sjukvårdssystemet. En betydligt

mindre andel av diagnostik, utredning och behandling
kommer kunna ske på vårdcentralerna. Risken för
missade eller försenade diagnoser såväl som för överdiagnostik kommer att öka. Remissflödet kommer
skjuta i höjden... Specialistklinikerna kommer tvingas
välja mellan att avvisa majoriteten av remisserna (vilket lämnar patienterna utan adekvat omhändertagande) eller haverera”.
DLF:s ordförande Marina Tuutma beskriver det (Läkartidningen 31/3) som ”bedrövligt att majoritetspolitikerna vill kompromissa med den medicin ka kompetensen för dem som bor i glesbygden”.
Samtidigt har länet 42 vårdcentraler, fler per invånare
än i de flesta regioner. Även i Gävleborg är det bättre
att ha litet längre till bra sjukvård än att med missvisande nyspråk erbjuda avlövad primärvård i varje buske.
Jens Runnberg
jens.runnberg@dn.se
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16 Regeringen saknar
strategi värd namnet

”Spridningen av sjukdomen covid-19 har ställt Sverige
och hela världen inför en situation som saknar motsvarighet i modern tid”, skriver regeringen i vårbudgeten.

Coronapandemin präglar den 45 miljarder
kronor tunga höstbudgeten. För varje månad
som pandemin fortsätter ökar statsutgifterna
medan inkomsterna minskar. Ändå saknas en
strategi värd namnet för krishanteringen.

Det nya coronaviruset har förändrat samhällsekonomin och statsfinanserna dramatiskt. En vårbudget som
omfattar 45 miljarder kronor hade varit en sensation
före pandemin. Nu är den en i raden av krisbudgetar
som summerar till cirka 420 miljarder kronor.

Regeringen har nyligen antagit en strategi för Asiatiska
utvecklingsbanken. Regeringen har också tagit en för
regional utveckling 2021–2030 och för utvecklingssamarbetet med Etiopien. Det finns nationella strategier för bland annat solel, romsk inkludering, nästa
generations elektrifiering, life science, och Arktis.

Det är inte bara sjukvården och vaccinprogrammet
som behöver pengar. Företag går på knäna, långtidsarbetslösheten ökar, elever kommer efter i skolan.

Men för den största krisen sedan andra världskriget
finns det ingen riktig strategi. Ändå är coron krisen
exceptionell.

Av de 45 miljarderna i dagens budget hänför sig över
40 miljarder kronor till pandemin.
Smittan slår hårt mot jobb och produktion. Den ekonomiska nedgången följer i stort sett pandemivågorna.
Det skedde en stark ekonomisk återhämtning under
juli till september när smittspridningen var låg, men
sedan tog viruset fart igen i slutet av året och ekonomin krympte igen.

a
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Lyckas vaccinationsprogrammet kan ekonomin återhämta sig relativt snabbt, och statsskulden minska
igen.

grad politik. Men för en pandemi har det saknats politiska program och förslag och Folkhälsomyndigheten
har fått ta ut kursen.

Pengar satsade på vaccinering och minskad smittspridning ser alltså ut att vara samhällsekonomiskt
lönsamma. ”Ju snabbare restriktioner kan fasas ut,
desto tidigare kan samhället och ekonomin återhämta
sig och arbetslösheten pressas tillbaka”, skriver finansministern i budgeten.

Regeringen har arbetat hårt med att följa dess förslag
och med att lindra följderna av krisen. Men den har,
till skillnad från i grannländerna, inte beslutat om någon strategi med mål, medel och metoder för att hantera hela pandemin.

Ändå har denna kris fått ledas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utan att regeringen ens har antagit en riktig strategi för den övergripande krishanteringen.
Tänk om tidigare regeringar överlåtit krisbekämpningen på en myndighet och nöjt sig med att göra det den
föreslår? Lek med tanken att Finansinspektionen fått
hantera finanskrisen med stöd av Riksbanken.
Det skulle aldrig ha hänt. Arbetslöshet, ekonomisk tillväxt, skattetryck och offentliga utgifter är i allra högsta

”Nej, vi har ingen formellt beslutad strategi”, sade socialminister Lena Hallengren när riksdagens konstitutionsutskott frågade ut henne förra veckan.
Kanske kan det förklara att Sverige nu under pandemins tredje våg inte vidtar nya åtgärder mot smittspridningen, som man gjorde i höstas. Då skärpte regeringen restriktionerna rejält med motiveringen att
följsamheten bland invånarna blivit sämre.
Nu är följsamheten ännu sämre, och då säger Folkhälsomyndighet och regering att allt blir bättre om
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medborgarna bara följer råden. Smittan fortsätter att
öka.
Det tog lång tid för Sverige att slå ned smittspridningen förra våren. I den andra vågen var Sverige sent i
gång, men införde sedan betydligt hårdare åtgärder än
i våras. Nu, i denna tredje våg, är planen att vaccinerna
ska rädda oss. Men leveranser har fördröjts och användningen bromsas på grund av biverkningar. För
varje månads försening förlorar Sverige ungefär 8 miljarder kronor.
Vore det då lönsamt att försöka stoppa smittspridningen under denna tredje våg, med liknande åtgärder som
i andra länder? Att införa böter för dem som inte följer
restriktioner eller stänga ned viss verksamhet till exempel?

Nu när riksdagens konstitutionsutskott granskar pandemihanteringen är det tydligt att kommuner och regioner inte låter sig styras av pressmeddelanden och intervjuuttalanden.
Men så här drygt ett år efter att pandemin bröt ut är
det enda som finns att läsa ett pressmeddelande om
strategin. Där beskrivs metoden för att hantera krisen
som att Sverige ska ”sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle”. Vad det nu är.
Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se

Sådana frågor skulle man kanske kunna få svar på i en
strategi. Det är ett sätt att analysera vägen till ett utpekat mål, med medel och metoder. När regeringen antar
en strategi tar den in synpunkter från andra. Beslutet
påverkar sedan kommuner, regioner och myndigheter.
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16 Johan von Seth:
Pandem miljarderna
är delvis psykologisk
krigsföring
Regeringens miljardrullning har hjälpt svensk
ekonomi genom pandemin. Men krispolitiken
har faktiskt blivit billigare än väntat. Det kan
ge finansminister Magdalena Andersson (S)
utrymme att satsa i den valbudgeten som ska
presenteras i höst.
KOMMENTAR Drygt ett år in i viruskrisen och efter
ett tjugotal extra budgetar har finansminister Magdalena Andersson nu lagt fram något som skulle kunna
sätta punkt för den ekonomiska pandemihanteringen.
Den akuta fasen är snart över. Förhoppningsvis.
Torsdagens vårbudget adderar 45 miljarder kronor –
inklusive en del utlägg som var kända redan för en
månad sedan – till notan för hela hanteringen. Rege-

ringen säger sig nu ha satsat en bit över 400 miljarder
kronor på att bekämpa viruset och krisen i ekonomin.
Det motsvarar ungefär sju försvarsbudgetar. En massiv
mobilisering närmar sig sitt slut.
Men i praktiken kan den ekonomiska offensiven bli billigare. Under förra året räknade regeringen med totalt
300 miljarder i nya utgifter för företagsstöd, permitteringar, hjälp till kommunerna och en lång rad andra
åtgärder.
Bara hälften av de pengarna förbrukades. Flera av företagsstöden användes knappt. Finansdepartementets
beräkningar slog alldeles fel, vilket inte är så konstigt
med tanke på de våldsamma svängningarna i ekonomin.
Vårens stora miljardrullning ser också ut att vara
aningen uppblåst. Återigen räknar finansminister
Magdalena Andersson med jätteutgifter för permitteringar och stöd till krisande företag. Men hittills i år
har näringslivet knappt använt hjälpprogrammen. I
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februari hade permitteringarna gått ned med 97 procent jämfört med april i fjol.
De stora summor som finan ministern redovisar ska
därför delvis ses som ett sätt att inge förtroende. Lite
skryt är det också: Det finns massor av pengar, ifall
ekonomin behöver dem.
På det sättet har vårens stö politik varit en varit en
form psykologisk krigföring mot viruskrisen. Krisbekämpningens mest handfasta fas är i praktiken över.
Och den ser alltså ut att bli billigare än befarat.
Men det betyder inte att satsningarna är slut. Svensk
ekonomi väntas befinna sig i lågkonjunktur ett bra tag
till. Arbetslösheten lär bli kvar nära 8 procent. Att stimulera mera kan vara motiverat. Och alla miljarder
som aldrig gick åt under själva pandemin kan regeringen argumentera för att använda framåt.
Budgeten som presenteras i höst blir en valbudget. Inför den har regeringen en del svängrum.
Carl Johan von Seth carljohan.vonseth@dn.se

16 Stöd till barnfamiljer återinförs
Regeringen föreslår att det förstärkta bostadsbidraget återinförs från den 1 juli. I övrigt är
det magert med privatekonomiska nyheter i
vårbudgeten.
Fokuset vid presentationen av i budgeten var på arbetsmarknaden, skolan, vården och den gröna omställningen av ekonomin.
Men regeringen förslår också en åtgärd som träffar direkt i plånboken för cirka 138 000 hushåll i landet. Det
är den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget till
barnfamiljer.
Stödet infördes i fjol men upphörde vid årsskiftet. Nu
återinförs det. Stödet lägger till ytte ligare 25 procent
till det befintliga bostadsbidraget. Som mest ger det
drygt 1 300 kronor mer i månaden till dessa familjer, varav 57 procent är ensamstående kvinnor med barn.
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Regeringen räknar med att den sammanlagda kostnaden är 600 miljoner kronor.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se

16 Folkhälsomyndigheten vill att symtomfria
elever testas
Symtomfria barn och unga som har varit i kontakt med en person med konstaterad covid-19
ska testas, anser Folkhälsomyndigheten.
– Smittspridningen i skolmiljön återspeglar i
stort den i samhället, säger Britta Björkholm,
avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd.
Antalet covid-fall bland barn och unga ökar, samtidigt
som personer i ålderskategorin 0–19 år sällan drabbas
av svår covid eller dör. Små barn är mindre mottagliga
för viruset än äldre barn, som i sin tur är mindre mottaglig än vuxna.
– Smittspridningen i skolmiljön återspeglar i stort den
i samhället. Det baseras både på svenska observationer
och internationella, vetenskapliga publikationer, säger
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FMH:s Britta Björkholm, avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd.

vilket gör att fler barn också drabbas av covid-19. Men
risken för barn och unga att drabbas av svår covid verkar inte vara högre för den brittiska varianten än för
tidigare varianter.

Folkhälsomyndigheten uppmanar därför regionerna
till ökad testning av elever.

– Varianten verkar vara mer smittsam i alla åldrar,
men den verkar inte öka risken för allvarlig sjukdom
hos barn och unga, säger Britta Björkholm under torsdagens pressträff.

– Vi kommer i närtid att justera vår vägledning som
riktar sig till smittspårarna i regionerna där vi rekommenderar att elever som inte har symtom men som har
varit nära en med konstaterad covid-19 testas, säger
hon.
– Barn och ungas möjlighet till skola och utbildning är
förstås en central faktor för hälsa, både i stunden och i
framtiden. Alla i samhället måste följa de råd och rekommendationer som gäller för att möjliggöra för unga
att gå i skolan.

Testningen av barn kommer att införas inom den närmaste tiden, meddelade Britta Björkholm.
Sebastian Orre
sebastian.orre@dn.se

Folkhälsomyndigheten anser, utifrån data som finns på
området, att stängning av skolan inte har ”stora” positiva effekter på smittspridningen i samhället.
Den brittiska varianten, B.1.1.7, dominerar smittspridningen i stora delar av landet. Den är mer smittsam,
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16 22 000 misstänka
biverkningar – bara en
tiondel har granskats
Läkemedelsverket har fått in över 22 000 rapporter om misstänkta biverkningar av de tre
covidvaccinen. Hittills har myndigheten bara
hunnit granska drygt en tiondel.
– Vi prioriterar handläggning av ovanliga,
okända och allvarliga biverkningar, säger Karin Vengemyr, chef för myndi hetens biverkningsgrupp.
De tre vaccinen mot covid-19 har nu använts en tid i
Sverige. Först ut var Pfizer/Biontechs som kom i slutet
av december och sedan följde Modernas och Astra Zenecas i början av året.
Läkemedelsverket granskar löp-ande alla rapporter om
misstänkta biverkningar som skickas in från hälso- och
sjukvården och privatpersoner. Rapporterna skickas

sedan vidare till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s biverkningsdatabas Eudravigilance.
Den 7 april hade Läkemedelsverket fått in 22 056 rapporter och 2 801 av dem hade granskats – det motsvarar drygt 12 procent. Samtidigt hade en betydligt lägre
andel av de som rörde Astra Zenecas vaccin granskats
jämfört med de andra två vaccinen – drygt 3 procent i
jämförelse med nästan 17 procent av Modernas och
nära 35 procent av Pfizer/Biontechs.
Antalet rapporter för covidvaccinen är högre än vad
Läkemedelsverket normalt sett får in för andra läkemedel och vaccin. Karin Vengemyr, chef för Läkemedelsverkets biverkningsgrupp, säger att myndigheten i
första hand prioriterar misstänkta allvarliga och okända biverkningar när det kommer in många rapporter
samtidigt.
– De rapporterna är särskilt viktiga för signalspaningen. Om man upptäcker en signal om en misstänkt
okänd biverkning görs en fördjupad utredning för att
se om det finns ett samband, säger hon.
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Det kan till exempel röra sig om koagulationsrubbningen som EMA bedömer har en möjlig koppling till
Astra Zenecas vaccin, där personer samtidigt har drabbats av blodproppar och blödningar. Det kan också
handla om misstänkta biverkningar som bedöms som
allvarliga av rapportören.
Hur lång tid det tar att utreda en misstänkt ovanlig biverkning varierar.
– Vissa går ganska snabbt medan andra kräver lite mer
tid. Ibland eftersöker vi ytterligare medicinsk information. Det kan också hända att det kommer in information i efterhand, då uppdaterar vi rapporten och skickar in den till Eudravigilance.
I slutändan granskas alla rapporter, men icke allvarliga
rapporter med misstänkta biverkningar som redan är
kända som exempelvis feber, illamående och huvudvärk handläggs senare.

ra vaccinen förklarar Karin Vengemyr med att myndigheten i början granskade även icke allvarliga rapporter för Pfizers vaccin. Till viss del gällde det även
Modernas vaccin.
Än så länge har ni bara handlagt drygt en tiondel av
alla rapporter. Hur bra bedömer du att ni hinner med
att utreda alla misstänkta biverkningar?
– Tack vare att vi prioriterar som vi gör kan vi handlägga de viktigaste rapporterna inom den tid som är
avsett.
Kan det finnas en säkerhetsrisk med att ni inte har
hunnit granska fler?
– Vi ser inte att det finns någon akut säkerhetsrisk med
att vi inte handlägger redan kända biverkningar nu.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se

Orsaken till att relativt få av rapporterna som rör Astra
Zenecas vaccin har granskats i jämförelse med de and-
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Fakta. Granskade rapporter

Sammanlagt 1 114 rapporter har kommit in, av dem har
76 bedömts som allvarliga av rapportören. Totalt har
187 rapporter granskats.

Den 7 april hade det kommit in totalt 22 056 rapporter
till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar av
Astra Zenecas, Pfizer/Biontechs och Modernas vacciner. 2 801 av dem hade handlagts.

Källa: Läkemedelsverket

Astra Zeneca
Sammanlagt 14 832 rapporter har kommit in, av dem
hade 409 bedömts som allvarliga av rapportören. Totalt har 484 rapporter granskats av Läkemedelsverket.
Pfizer
Sammanlagt 6 110 rapporter har kommit in, av dem
hade 810 bedömts som allvarliga av rapportören. Totalt har 2 130 rapporter granskats.
Moderna
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16 Så föreslås patienter
med postcovid få bättre
vård
Socialstyrelsen vill att patienter med postcovid
ska få bättre vård och myndigheten presenterar nu ett nytt kunskapsstöd till hälso- och
sjukvården. Bland annat ska patientgruppen få
individanpassad vård.
Ett stort fokus för Socialstyrelsen är de personer som
inte helt tillfrisknat efter en covid-19-infektion. Socialstyrelsen och regionerna har bildat en gemensam arbetsgrupp som ska ta fram mer stöd för patienter med
långdragna symtom.
– Den största utmaningen för vården är att behandla
den här patientgruppen och bli samstämd i hur man
tar emot patienter och att man blir likvärdigt mottagen
och behandlad i varje instans. Att man inte bara skickar remisser kors och tvärs, säger Thomas Lindén, chef

för Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för
hälso- och sjukvården.
I sin rapport föreslår Socialstyrelsen flera insatser för
att säkerställa att patienter som lider av långdragna
symtom efter en covidinfektion ska få individanpassad
vård på rätt nivå. Därför föreslår myndigheten ett mer
strukturerat sa arbete kring patienter med postcovid
mellan olika vårdnivåer och med socia tjänsten.
De postcovidpatienter som uppvisar funktionsnedsättande symtom eller flera symtom samtidigt ska också
få träffa en grupp av vård- och omsorgspersonal med
olika professioner och kompetenser som samarbetar
kring patienten.
– Det är väldigt olika från patient till patient hur symtomen visar sig och då är det viktigt att instanserna
samverkar. Då behöver man den här multiproffessionella bedömningen innan man bestämmer i vilken
riktning en behandling ska gå. Så att det inte blir beroende av att patienten hamnar rätt från början, säger
Thomas Lindén.
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Socialstyrelsen framhåller också att patienter behöver
känna att de blir tagna på allvar och ges tillräckligt
med stöd när de söker vård. Samtliga aktörer som möter barn eller vuxna patienter med pos covid behöver
kunna avgöra om patienterna behöver ytterligare vård
eller bedömning.
Omkring 10–13 procent av alla som smittats med sarscov 2 globalt beräknas ha fått postcovid, och enligt studier är det flest kvinnor som drabbats.
Den nuvarande koden från Världshälsoorganisationen
WHO för att diagnostisera postcovid, U09.9, började
gälla den 16 oktober 2020. Men Enligt Thomas Lindén
tog Sverige fram en egen patientkod tidigare för att
inte behöva invänta WHO. Socialstyrelsen trycker på
att mer kunskap om postcovid behöver samlas in samt
att kodning och dokumentering av sjukdomen måste
ske på liknande sätt inom vården.
Han förklarar att man i dagsläget tittar på vilka symptom varje enskild patient har. Till exempel hjärtklappning, halsont eller trötthet.

– Så får det vara huvuddiagnosen och sen blir ”post
covid” en tilläggsdiagnos, säger Lindén och menar att
det på det sättet blir lättare att hjälpa varje enskild individ med deras specifika problem.
– Det är ett jättestort mörkertal. Till exempel att man
söker vård men inte får den här post covid-koden satt.
Vi är helt övertygade om att det är betydligt fler än de
här 2 000 personerna som lider i tysthet, säger Thomas Lindén och tillägger att han inte vill tala om procent, som en del länder har valt att göra.
– Då klumpar man ihop personer som kanske har lite
ont i halsen i tre månader med personer som har fått
ett handikappande hjärtfel. Jag tycker att det mest korrekta är att prata om besvären i sig och se hur vanliga
de är.
Vilken effekt hoppas ni att det här underlaget ska ge?
– Jag hoppas givetvis att det här stödet ska öka sjukvårdens möjlighet att uppmärksamma patienter som
har besvär efter covid 19 men också att man blir bättre
på att behandla och rehabilitera patienterna, säger
Thomas Lindén.
Christy Chamy
christy.chamy@dn.se
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Fakta.
De allra flesta som insjuknar i covid-19 blir friska efter
som mest några veckor. Men en del som insjuknar blir
inte av med symtomen när infektionen är över eller får
nya symtom senare. Exempel på de vanligaste symtomen är besvär med lungfunktionen, extrem fysisk
trötthet, hjärntrötthet, andningssvårigheter, smärta,
hosta och huvudvärk. Men det är inte alltid tydligt vad
orsaken är.
Enligt Socialstyrelsens nya rapport som presenterades
i dag hade 1 750 patienter fram till den 23 mars rapporterats till patientregistret med diagnoskoden U09.9
för postcovid. Något fler var män, 893 mot 857 kvinnor. Utöver de 1 750 med koden för postcovid har Socia styrelsen kunskap om 277 personer som haft multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med
covid-19.

16 Svårt att stoppa beställt vaccin
Vaccinleveranser som är beställda till Sverige
går inte att stoppa eller returnera. Samtidigt
väntas stora mängder vaccin från Astra Zeneca
och Janssens anlända lagom till fas 3 och 4.
Regeringen utreder nu möjligheten att sälja
dessa vaccin vidare utomlands.
Stora leveranser av vaccinen Janssen och Astra Zeneca
väntas i sommar – när det är dags att vaccinera den
stora delen av Sveriges befolkning.
De två vaccinen som är uppbyggda på liknande sätt har
under den senaste tiden hamnat i blåsväder. De misstänks orsaka allvarliga och i vissa fall dödliga biverkningar i form av blodproppar och låga halter blodplättar.
Sverige har valt att fortsätta användningen av Astra
Zenecas vaccin, men bara ge det till personer över 65
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år, ett beslut vi delar med många andra länder i Europa. Vaccinet Janssen har hittills stoppats helt av Folkhälsomyndigheten i väntan på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) utredning. Men till exempel Frankrike har bestämt sig för att fortsätta vaccinera
med Janssen, men bara personer som är äldre än 55.
Miljontals doser av de två vaccinen förväntas levereras
till Sverige under tredje och fjärde kvartalet. Enligt
Folkhälsomyndighetens beräkningar kommer vaccinationen av alla äldre som vill och kan vaccineras då vara
klar. Då återstår den yngre delen av befolkningen, som
kanske inte kommer att vara aktuell för Astra Zeneca
och Janssen.
Det finns ingen möjlighet att returnera redan beställda
och planerade vaccindoser. Elin Aarflot som är presskommunikatör hos socialminister Lena Hallengren (S)
skriver i ett mejl till DN att Sverige har ingått avtal för
mer vaccin än vad vi kommer att behöva i slutändan.
”När kontrakten skrevs under hösten 2020 visste vi
inte vilka vaccin som skulle godkännas varför avtal
tecknades för fler doser än vad vi behövde. Sverige, likt
andra medlemsstater, har förbundit sig att köpa vaccin
i och med de avtal som ingåtts”.

Det finns dock en möjlighet att sälja eller donera vaccindoserna vidare till andra länder, ”för att undvika att
de förfars”.
Tanken har från början varit att vidareförsälja och donera de vaccindoser vi inte behöver bruka i landet. Regeringen ser över möjligheterna och tillgängliga kanaler, för vidareförsäljning och donation av vaccin, utan
att det nationella vaccinationsmålet påverkas. Bland
annat pågår ett aktivt arbete med att etablera en EUgemensam delningsmekanism”, skriver Aarflot.
Alexandra Carlsson Tenitskaja
alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se

Fakta. Här är de planerade
leveranserna
Maj Juni Juli–September
Astra Zeneca 853 000 doser 693 000 doser 1 771 000
doser
Janssen 33 000 doser 888 000 doser 2 700 000 doser
Fotnot: Johnson & Johnson som äger Janssen har tillfälligt pausat alla vaccinleveranser till Europa i väntan
på biverkningsutredning.
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16 Snabbtest missar
fyra av tio smittade
Antigentester, ett av två olika snabbtester vid
covid-19, missar fyra av tio smittade. Trots det
kan de fylla en funktion om de används rätt,
menar experter.
Antigentest, som är ett så kallat snabbtest, används på
allt fler arbetsplatser för att testa personal och hitta
smittade och minimera smittspridning av covid-19.
Men vad säger testerna egentligen?
Den globala icke vinstdrivande medicinska granskningsorganisationen Cochrane har nyligen publicerat
sin uppdaterade granskning av antigentester. I sin utvärdering har de inkluderat 64 olika studier som totalt
omfattade över 24 000 provtagningar i näsa eller svalg
hos personer som även testats med den betydligt säkrare, men långsammare, PCR-tekniken.

Resultatet visar att antigentester i snitt hittade sju av
tio covidsmittade bland de som hade symtom och endast sex av tio covidsmittade som var symtomfria. Vid
test på en arbetsplats (där alla ska vara symtomfria)
skulle alltså fyra av tio smittade förbli oupptäckta. Något som gör att man kan fråga sig om testerna egentligen gör någon nytta?
– Det man kan använda antigentesterna till är att få
snabba svar och sålla bort de som är mest smittsamma.
Det finns en stark koppling mellan mängden virus i
näsa och mun och om antigentestet blir positivt, säger
Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar vid Karolinska institutet och överläkare på infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset
De som har mest virus är också de som smittar mest.
– Hypotesen är att om man tar bort de som är antigenpositiva så tar man bort de som är mest smittsamma
och då reducerar man smittspridningen på en arbetsplats till exempel. Det är dock inte vetenskapligt bevi615

sat att det verkligen fungerar så, men teoretiskt kan
man tänka sig att det gör det, säger han.
Men testet kan inte ge svar på om man är frisk eller
inte. Ett negativt test innebär alltså inte att man är
frisk.
– Absolut inte, och det här är viktigt. Det ett negativt
svar kan säga är att du inte tillhör de som är mest
smittsamma i dag. Men det är absolut inget bevis för
att du inte är infekterad, säger Anders Sönnerborg.
Han berättar att mellan 10 och 20 procent av de som
får covid-19 är så kallade superspridare – personer
som av oklar anledning sprider smittan till många personer. Det är främst de som sprider smittan i samhället. Förhoppningen är att antigentesterna ska hitta
dessa. Antigentesterna kan alltså ses som ett ganska
grovmaskigt nät som fångar upp de värsta smittspridarna.
– Frågetecknet som kvarstår är om det är för grovmaskigt eller om det är tillräckligt effektivt för att kunna

bryta en utveckling på en arbetsplats eller i en del av
ett samhälle. Om man tar bort superspridarna och några till, är det tillräckligt, kan man motverka en stor
spridning? Det vet vi inte i dag, det kanske vi vet om ett
år, eller ett halvår i bästa fall, säger han.
Folkhälsomyndigheten publicerade i förra veckan en
studie där de, i samarbete med bland annat Karolinska
institutet, har utvärderat antigentester för screening av
personal vid särskilda boenden för äldre, så kallade
SÄBO:s. Studien omfattar drygt 2 000 personer och visar ett resultat som liknar det som Cochrane-granskningen visade. Antigentesterna kunde fånga upp 63,6
procent av de som faktiskt var smittade, det vill säga
lite drygt sex av tio.
– Det är naturligtvis inte så bra. Släpper man in trefyra av tio smittade på ett SÄBO så kan de ju smitta de
boende som är i riskgrupper, men gör man samma sak
på ett kontor så blir konsekvenserna inte så stora, säger Ali Mirazimi, adjungerad professor och virusforskare vid Karolinska institutet, med uppdrag även på

616

Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten.

Det finns privata aktörer som garanterar svar inom 24
timmar.

Han förklarar hur han menar.

Antigentest

– På ett kontor där man inte är så nära andra människor kanske en person med lägre virusnivåer inte smittar. Medan på ett äldreboende där man är nära de boende under en väldigt lång tid så finns det en risk att
även den med lite virus kan smitta, säger han.

Ett snabbtest som ger svar om pågående infektion på
15–30 minuter. Använder bara den virusmängd som
finns i näs-/svalg/salivprovet och är därför mindre
känsligt än PCR-test.

Fredrik Hedlund
vetenskap@dn.se

Fakta. Coronatester
PCR-test
PCR-testet kan visa en pågående infektion och betraktas som det säkraste testet. Den som har symtom och
kontaktar sin region får ta ett PCR-test. Enkelt beskrivet multipliceras näs-/svalg/salivprov från patienten
upp så att även riktigt låga virusnivåer kan hittas i provet. Sjukvården kan lämna svar inom två till tre dagar.

Antikroppstest
Ett snabbtest som tas två till tre veckor efter smitta
med ett blodprov. Visar om man har haft en infektion
eller om man har fått ett bra svar på vaccination. Det
finns redan självtester för antikroppar mot covid-19 att
köpa på apotek.

Källa: CDC, Nature, Folkhälsomyndigheten
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16 I pandemins spår
blir ettor allt svårare
att sälja
Medan bostadsmarknaden totalt sett är glödhet ser det
betydligt svagare ut för ettor, som numer är den typ av
lägenhet som tar längst tid att sälja samtidigt som utbudet är rekordhögt.
Det visar statistik från bostadssajten Hemnet som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.
– Ettor har inte hängt med större bostäder. Det beror
dels på kreditrestriktioner som håller ned köpkraften
då man oftare är ensam låntagare när man köper en
etta, dels på pandemin som både ökat efterfrågan på
mer boyta samtidigt som de som normalt köper ettor,
yngre människor, är hårdast drabbade av krisen, säger
Erik Holmberg, analytiker vid Hemnet.

men på senare tid har detta ändrats och ettor är numer
den typ av lägenhet som det tar längst tid att sälja via
Hemnet.
– När kreditrestriktioner och amorteringskrav bidrog
till att stöka till det på marknaden 2017 gick försäljningstiderna upp för alla rumstyper, men sedan har de
bara återhämtat sig för större lägenheter, säger Erik
Holmberg.
Han tillägger att trögheten för ettor även syns i att utbudet där är rekordhögt liksom i en svagare prisutveckling.
– Priset på ettor är fortfarande inte tillbaka till toppen
2017, vilket är en stor skillnad från större lägenheter.
För ettor är det mindre av en säljarnas marknad, till
följd av ett högt utbud och färre som kan efterfråga,
säger Erik Holmberg.
Direkt

Tidigare var det ett tydligt mönster att ju färre antal
rum en lägenhet har desto snabbare går den att sälja,
618

Vad som i stället har spridits är de vuxnas kedjebrev
om ett kedjebrev som alla unisont kan förfasa sig över,
i en bisarr sorts gemenskap: Se, så förfärligt de unga
beter sig nufö tiden, vilket moraliskt förfall!

17 Tafsardagen förolämpar unga killar
Om något verkar vara för bra för att vara sant, så är det
troligen det. Detta vet alla. Men visst gäller samma sak
också för det exceptionellt dåliga? Även om det är lätt
att glömma, nu när internet har gjort att vi genast kan
få kännedom om varenda negativ sak som sker, dygnet
runt, jorden över. Alldeles oavsett hur perifert, eller
obetydligt litet detta dåliga är, alldeles oavsett hur få
idioter det rör sig om: Vi kommer att få veta det. Upprörande nyheter sprids så snabbt.

Skolorna ekar detta, och polisen, och tidningarna. Lägligt nog passar ju denna berättelse också in i den allmänna medvetenhet som de senaste åren har uppstått
kring kvinnors, och i synnerhet då unga kvinnors, utsatthet vad gäller sexuella övergrepp; ryktet om en hel
tafsardag stämmer upp i en gäll duett med en befintlig
kollektiv rädsla. Och det är en riktigt uttjatad visa.
För säkert finns det, i Flen såväl som överallt annars,
vissa riktiga svagsinta stackare som gärna skulle följa
en sådan här uppmaning om att tafsa på tjejer, om de
bara visste datumet: höhöhö, kul ju, höhöhö.

Så är det även med ryktena om den så kallade tafsardagen, alltså det datum då det sägs att Sveriges alla
tonårskillar uppmanats att filma hur de trakasserar
och tafsar på tjejer. Som vuxenvärlden har förfasat sig
över detta!

Men att idén om en tafsardag skulle slå igenom på bred
front bland Sveriges unga killar som kollektiv? Kom
igen. De vet bättre än så. De är bättre än så. Sluta förolämpa dem.

Allt tycks ha börjat på en skola i Flen, kanske, ingen vet
riktigt, eftersom ingen tycks ha sett den uppmaning
som ska ha gått ut till ynglingarna här i landet.

Lisa Magnusson
lisa.magnusson@dn.se
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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 medicinska produkter. Vi valde därför att undersöka människors digitala konsumtionsvanor. Mellan juli 2020
och januari 2021 gjorde vi genom Sifo fyra enkätun620

dersökningar 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-19skydd 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.
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
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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. Dä utö-

ver 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 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.
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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.

Rui Liu, doktorand i service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
Talieh Mirsalehi, doktorand i etnologi, Lunds universitet
Margareta Troein, professor i allmänmedicin, Lunds
universitet

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”
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17 Knäckebröd återkal- 17 Vaccinerade kan
las efter giftfynd
krama barnbarnen
Förhöjda halter av mögelgiftet ochratoxin A har hittats
i flera av Leksands Knäckebröds produkter. Sorterna
Brungräddat knäcke rund, Brungräddat knäcke trekant, Minirut brungräddat, Rundrut normalgräddat
samt Rundrut brungräddat återkallas.
TT

Vaccinerade kan krama barnbarnen och träffa
personer från andra hushåll inomhus, enligt
nya rekommendationer.
Men den som är vaccinerad ska fortfarande
undvika trängsel och att ses i större grupper.
Socialminister Lena Hallengren (S) gick på en presskonferens på fredagsmorgonen igenom anpassade förhållningsregler för personer som har vaccinerats.
– Det som tydliggörs är att det inte bara gäller de som
bor på särskilda boenden, utan till alla som fått minst
en dos och där det har gått tre veckor efter sprutan, säger Hallengren till DN.
De som vaccinerats kan träffa personer från andra
hushåll, även inomhus. Det handlar däremot inte om
att vaccinerade ska ordna stora middagar eller träffas
inomhus på föreningsmöten, understryker ministern.
624

– Det är inte den signalen vi skickar i dag. Vi vill vara
försiktiga med att uppmuntra till stora sammankomster, säger Hallengren.
– Det handlar om personer som har begränsat sitt umgänge och begränsat sina aktiviteter. Är man vaccinerad ska man kunna ha lite mer frihet och kanske träffa
några till.
Vaccinerade ska fortfarande testa sig vid symtom och
stanna hemma, eftersom de inte är hundraprocentigt
skyddade mot smitta.
När personer i äldreomsorgen är vaccinerade kan de
göra besök hos andra och uppta aktiviteter.
Personer som är vaccinerade får gå och handla, men
bör inte bidra till ökad trängsel.
– Vi säger inte att de som är vaccinerade har några
andra förhållningsregler, men många har hållit sig väldigt isolerade, och de kan nu förhålla sig till reglerna
som alla andra, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, till DN.

Kan man sprida smitta som vaccinerad?
– Man kan återinfekteras, så det är inte ett fullständigt
skydd mot att ha smittan. Vi bedömer dock att det är
låg sannolikhet.
Däremot är det så att om smittskyddet i en region säger att du ska hålla dig till kontakter inom hushållet så
gäller det även vaccinerade, enligt Carlson.
– Finns det starkare rekommendationer lokalt så gäller
dessa, säger han.
Den som är vaccinerad kan inte sluta jobba hemifrån,
enligt Carlson. Några speciella lättnader för den som
tror sig ha antikroppar finns inte, enligt Folkhälsomyndigheten.
Lena Hallengren uppmanar alla att se till att få även
den andra sprutan, för att skyddet ska bli komplett.
Smittspridningen måste ha stabiliserats innan förändringar av restriktionerna kan göras, enligt Hallengren.
Sofia Tanaka
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sofia.tanaka@dn.se
Juan Flores
juan.flores@dn.se
FAKTA. NYA RIKTLINJER FÖR VACCINERADE

För den som är vaccinerad med minst en spruta lättas
restriktionerna.
En person som har vaccinerats med en första dos kan
efter tre veckor träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. Man ska ta hänsyn till om det
är personer i riskgrupper och följa råden om hur dessa
skyddas.

Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra
besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och
på serviceinrättningar.
En vaccinerad person som får symtom bör stanna
hemma och testa sig för covid-19.
Fortfarande gäller att det kan finnas lokala restriktioner som är hårdare. De allmänna rekommendationerna om hygien och avstån

Vaccinerad kan exempelvis göra besök i butiker, men
inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer.
Personer som vaccinerats kan umgås med barn och
barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att
de inte har några symtom.
Personer i äldreomsorgen kan återuppta gemensamma
aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet.
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17 ”Vaccinturister”
stoppas i Halland

Mönstret skapar ilska bland medborgarna i Halland
och enligt regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) är läget inför sommaren mycket pressat.

Många svenskar åker till andra orter än den de
är skrivna i för att vaccinera sig. Sveriges
kommuner och regioner, SKR, öppnar nu för
att de regioner som hamnar efter på grund av
”vacci turismen” kan bli kompenserade.

Med anledning av tillströmningen av utomlänsliga personer tog regionens hälso- och sjukvårdsutskott på fredagen beslut om att stänga den digitala vaccinbokningen för personer som inte är bosatta i Halland, rapporterar P4 Halland.

Samtidigt kom på fredagen beskedet att Halland stänger den digitala vaccinbokningen för
personer bosatta utanför regionen.

Regionens vaccinsamordnare Pernilla Wallerstedt vädjar till folk att de ska vaccinera sig där de bor.

En debatt kring så kallad ”vaccinturism”, alltså personer som vaccinerar sig i en annan region än den man
är skriven i, har blossat upp de senaste dagarna.
I Halland var 2 800 av de 3 700 uto länsliga personer
som tidigare i veckan bokat sig för vaccination från
Västra Götaland.

– Bokar man in sig någon annanstans är konsekvensen
en förskjutning för någon annan. Det är en samvetsfråga, säger hon till GP.
Västra Götalandsregionens vacci samordnare Kristine
Rygge noterar att det finns en rörelse över regiongränserna, men säger att det inte är givet att mönstret håller i sig när massvaccinationen i VGR sätter i gång.
– Det finns en rörelse åt båda håll mellan regionerna
och det är svårt att säga vilket håll som kommer domi-
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nera på sikt. Och jag tycker att det viktigaste är att
komma ihåg att det är ett gemensamt uppdrag att vaccinera så många som möjligt så snart som vi kan. Redan nu vaccinerar vi personer som är listade i en annan
region men som till exempel jobbar i VGR, och vi ser
det som en självklarhet att vi hjälper varandra, säger
vacci samordnare Kristine Rygge.
Hon betonar att det är viktigt att ”vaccinturismen” inte
bromsar uppdraget.
– Vi får tänka klokt och ihop. Det är viktigt att det inte
blir någon tävling, eller osämja mellan regionerna. Alla
vill ju samma sak, och blir det stora skillnader och
orättvisor får vi självklart ta ställning till det.
Vaccination betraktas som öppenvård och enligt lagstiftningen får man söka sådan var som helst i landet.
– Och det innebär att personer kan vara listade på en
vårdcentral som ligger på andra sidan länsgränsen, eller att man till exempel kan söka vård när man befinner sig i sommarhuset eller motsvarande. Man får inte

säga nej till invånare skrivna i andra regioner och det
är alla medvetna om, säger Emma Spak, chef vid sektionen för hälso- och sjukvård på SKR.
Vad gäller dosfördelningen baseras den på var i landet
man är skriven. Därför vädjar också SKR till befolkningen om att man vaccinerar sig där man befinner sig.
– Det handlar ju både om att man inte vill att folk reser
runt av smittskyddsskäl men också att det är där som
doserna till dig finns fördelade, samt den medicinska
informationen om det är där du normalt söker vård.
Precis som Kristine Rygge är även Emma Spak inne på
att flödet över regionsgränserna kan komma att jämna
ut sig över tid.
Det är om man börjar se stora nettoflöden, alltså om
det i slutändan blir en överbelastning för en region,
som det kan bli aktuellt med kompensation, säger hon.
– Om det är några regioner som får ett stort nettoinflöde så behöver man ju kompensera det dosmässigt.
Det viktigaste är att man inte tappar vaccinförmåga i
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en region, där man har både sin egen befolkning att
vaccinera och får ett stort inflöde nån annanstans
ifrån, säger Emma Spak.

17 Vaccinering på arbetet får blandad respons

Flödena följs nära av SKR, även om det inte finns någon hårt satt gräns.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK vill se vaccinationer på arbetsplatsen när fas fyra väl kommer i gång. Nu har man tagit fram en plan för
hur det ska ske säkert, men planerna mottas
olika i regionerna.

– Det är svårt att säga i nuläget. Det här kommer vi
behöva följa men jag uppfattar att man är lyhörda från
Folkhälsomyndigheten runt den här fråga och vi har en
bra diskussion. Det viktiga är att man baserar det här i
vad vi vet så att det inte blir uppskattningar i hur vi
tror att det ser ut, säger Emma Spak.
Att åka till en annan region och vaccinera sig har blivit
vanligt förekommande. ”Det är viktigt att det inte blir
någon tävling, eller osämja mellan regionerna”, säger
Västra Götalandsregionens vacci samordnare Kristine
Rygge.
Jonas Desai
jonas.desai@dn.se

LO, Tjänstemännens parapl organisation, PTK, och
Svensk Näringsliv har genom sin gemensamt ägda organisation Prevent tagit fram en plan för hur vaccinationer ska kunna genomföras på arbetsplatser på ett
smittsäkert sätt. Planen är tänkt för vaccinationsfas 4,
alltså när de från 18 år och uppåt som inte prioriterats i
tidigare faser ska få sina sprutor. Så långt har inte vaccinationen kommit ännu men planen har presenterats
för regionerna med blandad framgång.
– Det är regionerna som bestämmer. Nu ligger bollen
hos dem att upphandla företagshälsovården så att vi
kan få vaccinationen så utbredd och snabb som möjligt
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bland arbetskraften när det väl blir dags. Vi hade vaccination på arbetsplatser under svininfluensan så varför skulle vi inte kunna ha det nu? säger Carola
Löfstrand, utredare för arbetsmiljöfrågor på LO.

– I en del regioner, framför allt Östergötland, förstår
att man ska samarbeta med så många som möjligt och
tar hjälp med att organisera arbetet med vaccineringen. Andra regioner, bland annat Stockholm och Västra
Götaland vill bara använda den befintliga struktur som
finns och inte involvera andra organisationer som kan
hjälpa till, säger Peter Munch af Rosenschöld, vd på
Sveriges Företagshälsor.

Arbetsmarknadens parter menar att det finns många
fördelar med att flytta vaccinationen till där folk befinner sig. Ökad vaccinationstakt, smidigare för de anställda, enklare kommunikation mellan företag och anställda kring vaccinet och mindre skador på produktionen är några fördelar man lyfter.

Vaccinsamordnaren i region Stockholm, Magnus Thyberg, har tagit del av kritiken från Sveriges företagshälsor. Han säger att man använder den befintliga vårdstrukturen, men skriver i ett mejl:

– Det finns risk att vaccinationsgraden blir lägre om
man inte gör vaccinationen mer lättillgänglig. Ett exempel kan vara de som pendlar till jobbet och inte är
skrivna i samma län vilket försvårar processen för
dem, säger Carola Löfstrand.
Sveriges Företagshälsor organiserar cirka 4 000 personer varav cirka 2 500 är medicinsk personal som kan
ge sprutor. I vissa regioner har man redan ett samarbete och utför vaccinationer men i andra menar man att
samarbetet försvåras.

”... vi har också upphandlat ett antal aktörer för att bidra i vaccineringen. Just nu vaccinerar vi exempelvis
även via tio separata vaccinationsmottagningar som
drivs av både privata och offentliga aktörer. Vi har också dialog med en rad ytterligare aktörer som vi hoppas
kan bidra i vaccineringen, framför allt i den breda vaccineringen av allmänheten, som vi hoppas kunna starta
i mitten av maj.
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Från Västra Götalandsregionen svarar Anna Hedman,
regional vaccinationssamordning via mejl:

Tjänstemännens fackliga paraplyorganisation. 25 medlemsförbund med knappa 950 000 medlemmar.

”Vi har fört och för en dialog med Företagshälsovården
om hur de bäst kan involveras. Västra Götalandsregionen delar alltså inte bilden som ges av Peter Munch af
Rosenschöld, Sveriges företagshälsor.”

Sveriges Företagshälsor

Markus Botsjö
markus.botsjo@dn.se
FAKTA. DE VILL SE VACCINATION DIREKT PÅ ARBETSPLATSEN

Svenskt Näringsliv
Arbetsgivarorganisation som företräder privata företag
i Sverige. Samlar 60 000 företag och 50 bransch- och
arbetsgivarorganisationer.

Branschorganisation för företagshälsovården i Sverige.
Cirka 4 000 personer jobbar inom branschen och cirka
2 500 är medicinsk personal.
Prevent
En ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv,
LO och PTK. Arbetar med att förmedla kunskap och
förbättra arbetsmiljö. På uppdrag av ägarna har man
tagit fram riktlinjerna för hur en smittsäker vaccination kan utföras på arbetsplatsen.

LO
Organiserar 14 fackförbund med cirka 1,5 miljoner
medlemmar.
PTK
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under lång tid framöver, säger Johan Engström, vd på
Fastighetsbyrån.

17 Mäklare: ”Fortfarande säljarnas marknad”
Efterfrågan på bostäder fortsätter att öka, samtidigt som utbudet inte hänger med. Fördelen
för säljarna ligger just nu på en rekordnivå, visar Fastighet byråns senaste Mäklarpanel.
På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu?” blev snittet i Fastighetsbyråns senaste
undersökning 7,7 på en skala mellan 1 och 10, där 0 representerar köparna och 10 representerar säljarna.
Siffran är högre än den tidigare toppen i april 2017, där
snittet låg på 7,3.
– Många har nu suttit och jobbat hemifrån i ett år och
man börjar ompröva sin bostad och var man vill bo. På
makronivå gäller låga räntor och jag tror att folk känner sig hyfsat trygga med att det kommer att hålla i sig

Störst är efterfrågan på villor och därefter kommer stora lägenheter. Även för nyproduktion och framför allt
småhus ökar intresset och bidrar till höjda priser. Säljarnas övertag på marknaden syns över hela Sverige,
men störst intresse finns i Malmö med omnejd.
– Efterfrågan är störst i Malmö, men samma trender
finns i nästan samtliga universitets- och högskolestäder. Bland topp 20 största kommuner ser vi också ett
väldigt tryck på nyproduktion.
Villapriserna har ökat med i snitt 17 procent på ett år i
Sverige, enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning. Motsvarande siffra för bostadsrätter är en ökning
med 8 procent. Intresset är däremot svagare för mindre lägenheter.
– Vi har dem som är inne på bostadsmarknaden och
som söker sig till större bostad. Sedan har vi förstagångsköpare som är dem som ofta har intresse för
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mindre bostäder, men som inte har råd. Priserna på
mindre lägenheter är fortfarande väldigt höga, säger
Johan Engström.

Centrala Göteborg + 2 % + 6 % + 9 % 67 263
Stor–Göteborg + 1 % + 4 % + 7 % 49 177
Centrala Malmö + 2 % + 4 % + 10 % 38 280

TT

Stor–Malmö + 1 % + 5 % + 12 % 34 182

Fakta. Prisutveckling i siffror

Enkäten är gjord bland Fastighetsbyråns egna mäklare och totalt har 424 personer svarat.

Villor 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr)

Källa: Svensk Mäklarstatistik (April
2021)

Riket + 2 % + 5 % + 17 % 4 060 000
Stor–Stockholm + 2 % + 6 % + 19 % 7 088 000
Stor–Göteborg + 3 % + 5 % + 16 % 5 827 000
Stor–Malmö + 2 % + 7 % + 20 % 5 107 000
Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 2 % + 4 % + 8 % 44 920
Centrala Stockholm + 1 % + 4 % + 7 % 102 527
Stor–Stockholm + 2 % + 3 % + 7 % 65 017
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on Stockholm är högre än någonsin. Vid sidan av covid-patienterna måste även den vanliga intensivvården
fungera. Pressen på sjukhusets anställda är hård. De
arbetar 12,5 timmars pass med krislägesavtal, vilket
varit realiteten en större del av det gångna året. Och de
är färre nu.

17 Upprört om hur
bristen på iva-sjuksköterskor ska lösas
Under pandemin har bristen på intensivvårdssjuksköterskor förvärrats. Efter många avhopp
öppnar Karolinska nu en ny dörr – specialistutbildning ska inte längre krävas för att jobba
med de sjukaste patienterna.

– Jag är orolig för mina kollegor. Utöver krislägesavtalet kallas många in att jobba övertid flera gånger i veckan. Vi är trötta och att behöva kämpa mot ett impopulärt beslut mitt under en pandemi känns som ett slag i
magen. Flera kollegor upplever att detta beslut kommer ge en högre arbetsbörda och sämre patientsäkerhet och överväger att sluta om det genomförs, säger
Kalle Lindström.

Enligt ledningen handlar det om att bryta en ond cirkel
av underbemanning, men sjuksköterskor larmar om
att patientsäkerheten hotas.
– Vi tvingas ta strid under pandemin. Det här är en
kortsiktig lösning som riskerar att förvärra problemet,
säger Kalle Lindström, intensivvårdssjuksköterska på
Karolinska i Huddinge.

Han pekar på att anestesipersonal från andra delar av
sjukhuset som ryckt in som förstärkning inom covidvården känt sig osäkra med att arbeta i intensivvården.

Han har skyddsmasken i handen. Det är fredag kväll
och han är redo att gå på ännu ett nattpass på covid-intensiven i Huddinge. Trycket på intensivvården i Regi-

– Det handlar ändå om specialistutbildad personal.
Om grundutbildade söker sig till intensivvården beror
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det på att de inte vet vad de ger sig in på. Då handlar
det definitivt om en patientsäkerhetsrisk.
Under fem år har antalet intensivvårdssjuksköterskor
minskat med 21 procent på Karolinska. Det innebär att
det är 65 sjuksköterskor färre än i januari 2015 jämfört
med samma månad 2021, enligt underlag från Vårdförbundet och Karolinska. Och under året med
covid-19 har avhoppen varit många. Ett trettiotal sjuksköterskor slutade i Solna under hösten, ett tiotal i
Huddinge. Under mars 2021 var antalet sjuksköterskor
28 färre än vid samma tidpunkt i fjol, enligt Karolinska.
För att komma tillrätta med personalbristen och för få
vårdplatser vill sjukhusledningen anställa 15 grundutbildade sjuksköterskor och skapa en mix av grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor inom
intensivvården. Två års erfarenhet som sjuksköterska
inom akutsjukvården är det som krävs. Arbete inom
intensivvård är meriterande, men inget krav.

Förslaget har slagit ner som en bomb hos de anställda,
som uppfattar det som en kvalitetssänkning. Intensivvårdssjuksköterskan Lena Raftevold, som arbetat 30 år
på Karolinska befarar att intensivvårdsköterskorna
kommer att belastas ytterligare.
– Arbetsgivaren har som argument att det har fungerat
att jobba tillsammans med de som saknat specialistkompetens under pandemin. Det stämmer, men det
kräver en oerhörd planering eftersom det krävs en
handledare, säger Lena Raftevold.
Även om Sös uppger att de inte har samma bemanningsproblem som Karolinska har personal där reagerat starkt på förslaget från Karolinskas ledning.
– Jag skulle säga att hela Sveriges kår av intensivvårdssjuksköterskor tycker att förslaget från Karolinskas ledning är förkastligt. Intensivvård är väldigt avancerat. Patienterna sviktar akut i en eller flera vitala
funktioner och det åtgärdas med läkemedel man aldrig
använder på vanliga vårdavdelningar. Det är därför det
krävs specialistkompetens, säger Charlotta Dickman,
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intensivvårdssjuksköterska och fackligt förtroendevald
på Sös.

ju att de ska få bättre arbetsmiljö och bättre arbetstider
så att fler ska vilja fortsätta. Vi kommer nu att göra riskanalys, facklig samverkan och arbeta vidare i personalgruppen. Framkommer det andra lösningar som
kan ersätta det här så är vi villiga att välja något annat
koncept i stället, säger Björn Persson.

Även på Karolinska är facket kritiskt.
– Vi vill se att man försöker arbeta med bemanningsfrågan även genom att försöka behålla erfaren personal. Karolinska är det högspecialiserade sjukhuset som
utför den mest avancerade vården. Vi har inte råd att
tappa mer kompetens, säger Ingrid Allerstam, förtroendevald för Vårdförbundet och själv intensivvårdssjuksköterska på Karolinska i Solna.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se

Fakta. Intensivvårdssjuksköterskor på Karolinska

Kalle Lindström har tagit initiativ till ett upprop som i
veckan lämnats till ledningen, där förhoppningen är att
förslaget stoppas.
Björn Persson, verksamhetschef för PMI, perioperativ
medicin och intensivvård, beskriver persona läget som
kritiskt på kort och lång sikt. Han uppskattar att det
saknas ett 50-tal intensivvårdssjuksköterskor.
Hur ser du på den oro som uttrycks av anställda?
– Jag har full respekt för den. Men jag tror att man får
prova konceptet och se. Det är inte så att intensivvårdssjuksköterskans roll ifrågasätts. Målsättningen är

2015 (januari): 306 stycken
2016: 294
2017: 272
2018: 242
2019: 250
2020: 249
2021: 241

Källa: Vårdförbundet, Karolinska
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18 Ledare: När pandemin är över måste vi
förhindra en repris
Om det är någonting som coronapandemin har visat är
det att världen hänger ihop. Även om WHO inte har
lyckats spåra virusets ursprung anser organisationen
att det mest troliga är att ett djur (sannolikt fladdermus) smittade ett annat som kom i kontakt med människor, samt att källan är marknaden i Huanan i Wuhan där vilda djur säljs döda och levande.
Därefter tog det inte lång tid förrän det som var en lokal företeelse inte bara vandrade från person till person genom hostningar, nysningar och andningar, utan
mellan kontinenter.
Det kommer att hända igen. Enligt professor Björn Olsen är corona ”inte den sista föreställningen”, utan på
sin höjd ”en generalrepetition inför nästa pandemi”.
Det betyder dock inte att situationen inte går att på637

verka, utan att vi måste agera för att inte drabbas av
framtida utbrott med minst lika fö ödande konsekvenser, vilket en rapport från bland annat FN:s miljöprogram varnar för.

att ”virus som smittar från djur till människor kommer
att bli vanligare i takt med att människan fortsätter
skövla orörd natur”.

En åtgärd kan exempelvis vara att förbjuda försäljning
av vilda däggdjur på marknader, som WHO nyligen föreslog, eftersom dessa i dag utgör mötesplatser mellan
vilda djur, tama djur och människor. Med Björn Olsens
ord är det ”väldigt många som ränner omkring i en
miljö där det är mycket blod, avföring och slem”.
Det gäller inte bara i Asien. I en ny rapport menar
forskare att nästa pandemi troligtvis inte kommer att
bryta ut i Kina, utan i Öst- eller Västafrika, där den sortens matmarknader finns.
Andra faktorer som gör regionen till en riskzon är att
städer växer, regnskogar skövlas och skogar avverkas,
sa tidigt som klimatförändringarna märks tydligt, vilket leder till att människor och djur trängs samman.
Bland annat har fladdermöss flyttat in till städer, eftersom deras ordinarie hem är borta, och FN slår fast

Bortsett från att försöka reducera kontakten mellan
människor och vilda djur, och bevara biologisk mångfald, finns det även andra saker att göra för att hindra
pandemier, som att skala upp övervakningen. Inte av
människor, utan av virus som rör sig i naturen, så att
de som är potentiellt farliga kan stoppas i ett tidigt
skede.
Det handlar om att ta prover på exempelvis fladdermöss, fåglar och tamdjur, för att på så sätt upptäcka
när ett virus börjar bete sig annorlunda och snabbt vidta åtgärder. Det gäller inte minst i de tätbefolkade regionerna i utvecklingsländerna, där människor och
djur ofta lever nära varandra.
Därutöver behöver djurhållningen generellt ses över,
och då inte minst konsekvenserna av det ökande köttätandet, som har lett till att djuren både är väldigt
många och genetiskt lika, vilket ökar riskerna.
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Inget av det här kommer att vara gratis. Det är å andra
sidan inte dagens situation heller.
Enligt experter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster skulle preventivt arbete för att förhindra pandemier bara kosta en bråkdel av de ekonomiska konsekvenser som vi ser nu. När coronakrisen är över borde
prioriteringen vara självklar.
DN 18/4 2021
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18 Kräksjuka och influensa uteblev under coronavintern
Säsongen för både vinterkrä sjukan och influensan har nästan helt uteblivit på grund av
pandemin. Färre fysiska möten och restriktioner i hela världen är orsaken.
– Förr gick man till jobbet om man ”bara var
förkyld”. Det är mycket som vi gör annorlunda
nu, säger Annasara Carnahan, epidemiolog på
Folkhälsomyndigheten.
Illamående, kräkningar och dia ré. Varje år drabbas
ungefär en halv miljon svenskar av vinterkräksjukan.
Smittan sprids som mest mellan november och april
när klimatet är kallt och torrt.
Säsongsinfluensan trivs också som bäst under vinterhalvåret och orsakar feber, ont i musklerna och hosta.

Varje år sprids olika varianter av influensaviruset och
drabbar mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar.
Men under pandemin har antalet rapporterade fall av
både influensa och vinterkräksjuka nått rekordlåga nivåer. När våren nu närmar sig står det klart – det verkar inte ha blivit någon säsong alls i år.
– Alla skyddsåtgärder man gör mot pandemin återspeglar sig mot andra infektionssjukdomar, säger Elsie
Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
Februari och mars brukar vara toppmånader för vinte kräksjukan. Sjukdomen orsakas av caliciviruset och
med hjälp av frivillig inrapportering följer Folkhälsomyndigheten hur smittan utvecklas. Under vecka 12
brukar antalet inrapporterade fall ligga på över 150,
men i år landade siffran på endast 14 fall.
Antalet rapporterade fall av influensa är ännu lägre.
Under vecka 12 rapporterades endast ett fall, mot
normalt mellan 500 och 1 200.
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– Det är låg spridning av influensa även globalt sett.
Det gör att även om vi skulle kunna bli sjuka här så
finns det ingen influensa att ta av, det är väldigt låga
nivåer över hela världen, säger Annasara Carn han,
epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

inte haft så mycket influensa under den här tiden, säger Annasara Carnahan.
Än så länge finns inga tecken på att säsongssjukdomarna kommer att minska eller helt försvinna i framtiden.

Under hela vintern i år visar statistiken att bara sporadiska fall av influensan hittat till Sverige.
– Alla restriktioner globalt i våras gjorde att influensan
gick ner i Europa. Under sommaren här i Europa har
vanligtvis bland annat Australien och Nya Zeeland influens säsong, men mindre resande och restriktioner
gjorde att de inte fick någon säsong där. Influensan
kommer normalt till oss på vintern men ingenstans har
den fått något fäste för att börja spridas.

– Det kan vi bara se under nästa säsong, men jag tror
inte det. För vinterkräksjukeviruset handlar det om att
det sprids när vi träffas igen, säger Elsie Ydring.
– Man skulle kunna se en marginell skillnad om folk
blir duktigare på att tvätta händerna, fortsätter hon.
Till skillnad från influensan krävs aktiva symtom för
att vinte kräksjukan ska smitta. Men för båda gäller att
smittan hindras ju mer vi stannar hemma.

När säsongsinfluensan nu nästan helt har uteblivit,
finns nya faktorer att ta hänsyn till för hur viruset
kommer att spridas efter pandemin.

– Man smittar bara när man kräks eller har diarré, så
det blir själ begränsande om man stannar hemma när
man är sjuk, säger Elsie Ydring.

– Dels får vi se hur de olika virussorterna förändrats,
dels kommer det att finnas några kullar av barn som

Även om de vanliga vintersju domarna verkar ha uteblivit händer det att både barn och vuxna blir sjuka.
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Folkhälsomyndighetens siffror utgår från inrapporterade fall och täcker inte in alla som insjuknat.
– Det kan bli små kluster av spridning som inte tar sig.
En liten brand som inte blir en skogsbrand för det står
inga träd i närheten. Det blir inget stort eftersom vi
inte träffas, vi är jätteduktiga på att stanna hemma, säger Annasara Carnahan.

Håller oftast i sig i upp till en vecka.
Vinterkräksjukan
Orsakas av calicivirus.
Vanliga symtom är illamående, diarré och kräkningar.
Håller oftast i sig i ett till tre dygn.

Skulle smittan kunna komma i gång igen i år?
– Nej det verkar osannolikt, inte som det ser ut just nu.
Erik Karlberg
erik.karlberg@dn.se
FAKTA. SÄSONGSVIRUS

Säsongsinfluensan
Orsakas av virus i familjen ortomyxovirus.
Vanliga symtom är hög feber, muskelvärk och hosta.
Liknande symtom som covid-19.
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18 Alla på festen smittades av corona
Samtliga 20 personer som deltog i en fest i Östergötland smittades av coronaviruset, uppger Britt Åkerlind,
smittskydd läkare i Region Östergötland.
”Ska man träffas behöver man göra det med försiktighet, helst utomhus. Än är det inte tid för middagsbjudningar eller privata fester”, säger hon i ett pressmeddelande och poän terar att det nu är ännu viktigare att
följa rekommendationerna eftersom den brittiska varianten sprider sig oerhört snabbt.
Myndigheternas rekommendation är att inte fler än
åtta personer ska samlas.
TT

18 Nadia Jebril: Min
mamma sörjer att hon
inte får fasta
När vi springer runt i samma ekorrhjul dag ut
och dag in, året om, blir ramadan pinnen som
sticks rakt in i det där hjulet.
Vi tvingas stanna upp och tänka om.
Min mamma sörjer att hon inte får fasta. Hon är diabetiker och har fått stränga order om att låta bli.
När man är ny på fastan är de första dagarna värst. Jag
har mått så illa, varit tung i huvudet och inte kunnat
sluta tänka på mat. Vatten. Och så den ständiga oron
för att någon ska märka den dåliga andedräkten som
blir värre i takt med timmarna som går.
Det är svårt att sitta kvar vid datorn när kollegorna går
på lunch, finns det något vilorum i närheten, kanske
jag har lagt mig en stund. Eller tagit en promenad.
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De gånger jag har haft tur, har jag inte varit solofastare
utan faktiskt fått en medfastare på jobbet eller i klassen. Men så känns det i kroppen att den vänjer sig. Det
ger en något ovärderligt redan i detta liv, att i perioder
öva på konsten att avstå något. ”Ramadan får den fattiga att känna sig rik, och den rika att känna sig
rikare”, sa en gubbe jag träffade i moskén en gång.
Det får mig att tänka på hur många av oss känner mitt i
en pandemi. Alla restriktioner och avstånd vi rekommenderas att hålla. En kram har aldrig varit så mjuk
och härlig, som när två med antikroppar omfamnar
varandra. Det händer något med en när man slutar att
ta det man redan har för givet.
När vi springer runt i samma hjul dag ut och dag in,
året om, blir ramadan pinnen som sticks rakt in i det
där hjulet. Vi tvingas stanna upp och tänka om.
När jag ser på min mamma, förstår jag hennes sorg.
Hon vill fira ramadan på traditionellt hemlandsvis, och
det är omöjligt här.

Under den här månaden knyts knut efter knut mellan
vänner och familjemedlemmar. Var och en gör något
som är svårt tillsammans och så kommer man ut på
andra sidan tillsammans. Men jag har inte fastat på
flera år och gör det inte heller nu. Jag får inte ihop mitt
världsliga livspussel med mina religiösa ambitioner.
Det är ingen ursäkt, säger de strängt, de som är trogna
sin religiösa praktik, svårigheterna är en del av prövningen. Jag är imponerad av de som klarar det, men
jag gör det inte.
Det är inte hungern eller törsten som är svårast. Det är
att få till den rätta känslan. I länder där muslimer är i
majoritet, ställer hela samhället om. Man bromsar in
dagen för att gasa på under natten. Men här i Sverige
spelar det ingen roll hur mycket du fastar, här fortsätter livet i majoritetssamhället och i den lilla kärnfamiljen, precis som vanligt. Det är 9–5 och 24/7, lämning
och hämtning, skjutsa hit och dit, handla och laga mat
till barnen, tvätta och det är läxläsning och en deklaration på det.
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Jag har redan blivit bjuden till en Iftar, måltiden som
bryter fastan. Jag kom dit bara för att få uppleva hur
svårt det är att få ihop de båda världarna som jag är en
del av. I den ena kontexten är man utanför – för att
man fastar, och i den andra är man utanför – för att
man inte fastar. Oavsett smittas jag av glädjen som
syns i ögonen på familjen som dukat upp, entusiasmen
som sprids när solen går ner och vi sätter oss till bords.
När bordet är klätt och dignar av mat.
Men så plötsligt, när jag sitter där tillsammans med de
som fastat, kommer något lutherskt över mig. Jag har
inte gjort mig förtjänt av detta, tänker jag. Jag har inte
avstått något för att kunna avnjuta belöningen.
Mina i sammanhanget helt oviktiga tankar, tystas av
att någon läser en tyst bön, en skål med dadlar skickas
runt. Klockan är slagen och de fastande för glasen till
sina munnar. Dricker. Blundar. Så säger värdinnan:
Aldrig har något så enkelt som en klunk vatten smakat
så gott. Det där. Just det där är värt alla uppoffringar,
tänker jag. Annars är ju vatten alltid bara vanligt vatten. Nadia Jebril

18 Pandemin slår hårdast mot dem som redan är utsatta
De som redan hade det svårt och mådde sämst
är också de som drabbats hårdast av konsekvenserna av den pågående pandemin. Det
skriver Folkhälsomyndigheten i en ny rapport.
– Men konsekvenserna kan komma på sikt och
i andra kriser har vi sett att suicidtalen kan
komma efter ett par år, säger Anna Månsdotter
som arbetat med rapporten.
I rapporten, som publicerades i torsdags, konstaterar
myndigheten att ojämlikheterna när det gäller hälsan
har blivit tydliga. De som redan mådde psykiskt dåligt
har riskerat att drabbas hårdare än de som redan tidigare mådde bra. De ojämlikheter som finns i Sverige
när det gäller hälsa kvarstår i spåren av pandemin.
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Elever som haft det svårast i skolan och behövt extra
hjälp har påverkats av att undervisningen övergått till
distansundervisning. Alla elever har heller inte haft
tillgång till datorer och för en del har det varit svårt att
få studiero i sin hemmiljö.

– Vi verkar ha mått och levt ganska så mycket som tidigare, men med minskad fysisk aktivitet och stillasittande som är oroande om det fortsätter på sikt. Hur
detta kommer att slå framöver, det vet vi inte, säger
Anna Månsdotter.

– Det är grupper födda i andra länder, de unga, de elever som har det svårast, personer som arbetar inom
branscher med otrygga anställningar, grupper med
lägre utbildning och grupper som är utsatta för diskriminering som är mest utsatta. Och de ojämlikheterna
har inte minskat under pandemin.

Sysselsättningen har också minskat i grupper som redan före pandemin hade svårt att komma in på arbetsmarknaden, skriver Folkhälsomyndigheten. Detta
gäller inte minst personer födda utomlands och de som
jobbat inom hotell- och restaurangnäringen.

– Vi riskerar att se en ökad ojämlikhet i hälsan längre
fram, folkhälsan är ojämlikt fördelad, säger Anna
Månsdotter, enhetschef och docent vid Folkhälsomyndigheten, som arbetat med rapporten.
Samtidigt finns det tecken på att de flesta klarat omställningen väl till att leva under de förhållanden som
varit det senaste året.

Anna Månsdotter säger att ensamheten har synts hos
bland andra dem med funktionsnedsättning, hbtqgrupper och bland högskolestudenter, men också i
grupper som kommit till Sverige från andra länder.
– I de grupper som redan från början upplevde sig som
ensamma har detta fortsatt eller ökat under pandemin.
Befolkningen i stort har påverkats på en rad områden
och det finns enligt rapporten en tendens till något
sämre hälsa under hösten 2020 jämfört med våren.
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Trots det har antalet självmord inte ökat hittills under
pandemin.

inte sökt vård för dessa problem eller att vården inte
haft kapacitet att ta sig an dessa.

Det står dock klart att svenskarna har rört sig mindre
än tidigare, ätit mindre med grönsaker och i stället
ökat konsumtionen av snacks och godis.

Färre har också vårdats för hjärtinfarkt, stroke, fallskador och skador som kan kopplas till våld av olika
slag.

– Den största förändringen har skett bland unga vuxna
som har minskat sin fysiska aktivitet och förändrat
sina matvanor mest. Men vi har också sett att alkoholkonsumtionen har minskat där, säger Anna Månsdotter.

Och trots att många nu sitter längre tider vid sina datorer har problemen med spelande inte ökat.

Samtidigt visar studier i bland annat Spanien att barn
och unga där har fått hälsosammare matvanor samt en
ökning av hur länge de sover, trots att också tiden
framför skärmen ökat.
I Sverige har forskarna sett hur intaget av alkohol och
rökning har legat kvar på samma nivå och färre har
vårdats för skador kopplade till alkohol och rökning,
något som enligt rapporten kan bero på att människor

Anna Månsdotter säger att det som är lite oroande är
det digitala utanförskapet men också hur studier på distans kommer att fungera framöver.
– Här kan de äldre hamna utanför liksom de med intellektuell funktionsnedsättning och personer som inte
har de ekonomiska resurserna för att skaffa sig redskapen. Här finns signaler på att det digitala gapet är ett
problem. Och detta leder till ett socialt utanförskap, säger Anna Månsdotter.
– Det är också oroande att vissa grupper har behövt
mer hjälp med boende och mat och att isolering har
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drabbat dem som sedan tidigare haft bristfälliga nätverk och stort behov av stöd och trygga sammanhang.

sämre när vi inte rör oss lika mycket, säger Anna
Månsdotter.

Hur tycker du att det vanliga folkhälsoarbetet har fungerat under pandemin?

Clas Svahn

– Jättemycket har ställts in men mycket har också
ställts om. Jag tycker att man har lyckats bättre än befarat med att upprätthålla det vanliga folkhälsoarbetet,
men med nya verktyg som utomhusaktiviteter och på
digitala sätt. Det har inte bara varit covid-19.

FAKTA. OM RAPPORTEN

När det gäller den psykiska ohälsan konstaterar rapporten att den har ökat över hela världen under pandemin men också att det rör sig om relativt små förändringar.
– Vissa grupper har mått bättre men andra har mått
sämre, men totalt sett ser vi ingen dramatik när det
gäller psykisk hälsa. Men konsekvenserna kan komma
på sikt och i andra kriser har vi sett att suicidtalen kan
komma efter ett par år, liksom hur vår hälsa kan bli

clas.svahn@dn.se

Folkhälsomyndi hetens rapport baseras på en sammanvägning av resultat från fyra arbeten.
Sammanställningar av den internationella forskningslitteraturen om pandemins påverkan på folkhälsan har gjorts.
Myndigheten har samlat in svensk data om utvecklingen under pandemin inom folkhälsopolitikens målområden, samt undersökt livsvillkor och levnadsförhållanden i grupper med särskilt förhöjd risk för ohälsa.
Data om pandemins konsekvenser för folkhälsoarbetet
på lokal och regional nivå har samlats in.
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Även svenska data om levnadsvanor, hälsa, skador och
sjukdom under pandemin har samlats in och jämförts
med tidigare år.

Hon sålde sitt radhus
för att hjälpa sonen få
sin första lägenhet
Skenande bostadspriser – och på flera håll svårare än någonsin för unga att hitta bostad.
Många föräldrar vill försöka hjälpa. Men går
det att göra ett köp utan miljoner på banken?
Monica Sjödin sålde sitt radhus för att hjälpa
sonen in på bostadsmarknaden.
Monica Sjödin, 55, öppnar porten till lägenheten på
Rissneleden i Sundbyberg. Från ett annat håll kommer
sonen Sebastian Sjödin, 26, gående för att möta DN.
Han bor bara två portar bort i nyproduktionen som de
båda flyttade till för strax två år sedan.
När Sebastian skulle flytta ut från barndomshemmet,
ett radhus i Jakobsberg, så insåg de båda snabbt att
bostadsmarknaden inte var särskilt välkomnande för
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en 24-åring trots att han arbetat och sparat pengar till
en handpenning sedan 16-årsåldern.
Monica och Sebastian började därför titta på olika alternativ i Stockholm.
– Valet stod mellan hyresrätt och bostadsrätt och jag
sa det till Sebbe att det är en skokartong du får titta på
om du vill köpa något centralt. Innerstaden var utesluten, men även en etta i form av hyresrätt kostar närmare 10 000 kronor även om det ligger i Barkarby. Att
äga en bostadsrätt blir i slutändan billigare, säger Monica.
Monica var vid den här tidpunkten ensamstående och
själv trött på radhuset som de bott i sedan 17 år tillbaka.
– Jag ville inte bo ensam på 130 kvadrat och fick då
idén att sälja och köpa två lägenheter för pengarna vi
fick från vinsten. Många föräldrar flyttar ändå till
mindre bostäder när barnen inte bor kvar.

Det slutade med två bostadsrätter i samma förening i
Sundbyberg. Monica begärde uppskov på reavinsten
och kunde därmed låna ut pengar till cirka 30 procent
av insatsen. Lånet förfaller till betalning den dag Sebastian säljer lägenheten – men hon var även tvungen
att gå in som medlåntagare för bolånet.
– Det gör att jag i dag har svårt att få nya lån eller sätta
om mitt bolån. Men jag ångrar det inte för en sekund.
Sebastian har även själv varit delaktig i finansieringen.
– Han toksparade sista tiden i nan flytt, plus att vi alltid har sparat hans barnbidrag till kommande bostadsköp, berättar Monica.
Många unga har svårt att köpa en egen bostad. Priserna på bostadsmarknaden har länge varit höga och
pandemin har förvärrat situationen ytterligare, menar
Daniel Aslan, fastighetsmäklare på Unik Fasti hetsförmedling när han placerar ut sin visningsskylt på
Värt vägen i Stockholm utanför trappuppgången till en
etta på 21 kvadratmeter.
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– I storstäderna är bostadsbristen stor samtidigt som
det under senaste året har skett en kraftig prisökning,
förklarar han.
I januari hade snittpriset på en bostadsrätt i Sverige
stigit med 5,7 procent de senaste tolv månaderna. För
storstäder och kommuner som Stockholm och Malmö
har medelpriset för en etta stigit med 11 procent respektive 22 procent sedan i april i fjol, enligt Svensk
Mäklarstatistik.
– Priserna för små ettor har inte skenat iväg lika mycket som för större bostäder men prisutvecklingen kräver ändå höga kontantinsatser och höga inkomster för
att bli beviljad ett lån. Därför ser vi många föräldrar
som är medfinansiärer nu, säger Daniel.
Trots att flera spekulanter är inbokade på dagens visning så är en ensam kvinna den enda som dyker upp
för att titta på ettan med ett utgångspris på strax under
två miljoner.

– Debutanter köper ofta ettor och har i många fall ett
begränsat kapital som de har sparat ihop. Under pandemin har de inte kunnat jobba lika mycket vilket har
lett till att kapitalet ätits upp, konstaterar Daniel.
Några tunnelbanestationer bort – längs röda linjen –
pågår ett flertal visningar av ettor på Södermalm. Här
är det framför allt unga och föräldrar som besöker de
små bostäderna.
Linnea Hodin, 30, är förstagångsköpare och letar efter
något centralt.
– Det är supersvårt för bostadspriserna är helt sinnesjuka så man får kolla på lite mindre lägenheter. Priset
kan ju sticka iväg med 700 000 kronor för en etta.
Självklart får jag hjälp av min familj, det är lite så det
funkar, säger hon.
Adressen spelar roll för priset och ojämlikheten på bostadsmarknaden växer, säger bostadsforskaren Martin
Grander.
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– I orter där det finns universitet och i större städer
har priserna gått upp väldigt mycket mer. Följderna
blir att ungdomar som kanske inte har samma ekonomiska resurser får svårare att flytta till större städer.

– Jag förväntade mig aldrig att få hjälp av min mamma
för på den tiden fanns en fungerande bostadsförmedlingen, men det gör det inte i dag. Det har tyvärr blivit
en ekonomisk fråga och vissa tycker att det här är curlande. Men jag ser att det blir ett förskott av ett arv, säger hon.

I dag är det en obalans mellan upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt – de som har minst pengar
tvingas i dag till det dyraste upplåtandet, förklarar
Martin Grander.

Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se

– Ofta är hyresnivåerna högre och dyrare i längden än
en bostadsrätt.
Tillbaka i Sundbyberg. Sebastian berättar hur han förlorade jobbet inom restaurangbranschen under pandemin och hur tacksam han är att trots det kunna finna
trygghet i sin bostadssituation.
– Jag har vänner som har det supertufft ekonomiskt då
de tvingas hyra i andrahand för en månadskostnad på
15 000 kronor, säger han.

Fakta. Så har bostadspriserna gått upp
Under pandemin har bostadspriserna skjutit i höjd och
trenden ser ut att fortsätta. Svensk mäklarstatistik listar genomsnittspriserna för ettor i landet.
Du kan få 50 ettor i Filipstad mot en etta i Vasastan,
säger Hans Flink, försäljnings- och affärsutvecklingschef, hos Svensk Mäkla statistik.

Boendesituationen för unga är i dag en annan än under
Monicas uppväxt, anser hon.
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2,9 miljoner kronor får en först gångsköpare i Stockholm betala för en etta i genomsnitt, vilket motsvarar
cirka 93 000 kronor per kvadratmeter.

18 Expertens råd – det
här ska du tänka på

3,5 miljoner kronor är genomsnittspriset för en etta i
stadsdelen Vasastan-Norrmalm i Stockholm, vilket beräknas vara det högsta i landet.

Det är långt ifrån alla som har möjlighet att
hjälpa sina barn med bostad eller att spara
pengar när barnen är små, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann. Till DN ger hos
sina bästa tips för hur föräldrar kan gå tillväga
för att hjälpa sina barn med första bostaden.

Men de stigande priserna berör även kommuner som
Umeå och Gävle, där visar siffrorna en uppgång på 23
respektive 20 procent för genomsnittspriset av en etta
under perioden april 2020 till mars 2021. I kommuner
som Örebro och Mölndal ses däremot ingen nämnvärd
ökning.
Bland de 15 billigaste kommunerna hamnar Filipstad
på första plats med ettor som har ett genomsnittligt totalpris på strax över 67 000.
Vill man jämföra kvadratmeterpriset så har Filipstad
det lägsta med cirka 1 800 kronor per kvadrat och Östermalm i Stockholm ligger i topp med cirka 115 000
kronor per kvadra meter, säger Hans Flink.

Boendeekonomen Claudia Wörmann anser att det först
och främst är viktigt att ställa sig frågan om och inte
hur man ska hjälpa sitt barn.
– Det har länge förts en diskussion om ”hur du hjälper
dina barn” men jag vill påminna om att det är helt okej
att säga nej. Det klarar barnen. Samtidigt finns det en
del saker att tänka på om du ska hjälpa till och det är
dels på hur många barn man har. Finns det en rättviseaspekt i det här? Den ena kanske är en sparare och
en slösare?
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Om man som förälder vill hjälpa sitt barn till ett första
boende finns det olika sätt att göra det på.

gare är det viktigt att reglera betalningsansvaret med
något som kallas regressavtal.

– Det första sättet är att man som förälder börjar prata
om bostadsmarknaden tidigt. Man måste ha en plan
och den kan man sätta så fort barnet har ett ekonomiskt medvetande, till exempel när barnet börjar jobba
extra.

– Det är en överenskommelse om hur ni valt att göra
med betalningen. Man kan också skriva ett skuldbrev
som förklarar om du ska betala ränta och eller återbetalning när skulden förfaller.

Man kan som förälder dessutom hjälpa till med kontantinsatsen eller bli medlåntagare utan gemensamt
ägande, förklarar Claudia Wörmann. Men viktigt att ha
i åtanke är att kontantinsatsen för bostadsrätter är
minst 15 procent av köpesumman och den kan därmed
bli dyr.
– Med insatsen kan du upprätta ett gåvobrev och då
ses det ofta som ett förskott på arv. Det är bra att göra
om ditt barn till exempel ska flytta ihop med en partner.

Ett ytterligare sätt är att gå in som delägare i lägenheten så att barn och förälder tillsammans äger lägenheten. Hur stor varje ägarandel ska vara och hur de ekonomiska bördorna ska fördelas bestämmer man tillsammans.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se

Medlåntagare kan man bli om barnets inkomst är för
låg för att banken ska bevilja ett bolån. Som medlånta-
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också resulterar i en betydligt mindre stressig vardagsmorgon.

18 Hemarbetare sover
längre: ”Jag har ställt
fram klockan”
Hur distansarbete påverkar hälsan är en fråga
som diskuteras friskt när allt fler arbetar hemifrån under coronapandemin. En av de positiva
aspekterna kan vara mer sömn.
En ny undersökning från Högskolan i Gävle visar nämligen att personer som arbetar hemifrån sover längre på nätterna.
För Eva Jackson ringer väckarklockan vanligtvis vid
06.30 på morgonen. Hon är sektorchef för livsmiljö vid
Gävle kommun och en av många svenskar som under
coronapandemin arbetar hemifrån.
Men utan pendling till jobbet att ta hänsyn till är alarmet numer ställt på klockan 06.43 – extra minuter
som för Eva Jackson inte bara innebär mer sömn utan

– Jag sover längre men jag har också insett att jag kan
ta det lugnare på morgonen. Jag kan sitta och äta frukost i lugn och ro eftersom jag inte har resan till och
från jobbet, säger hon.
Enligt Statistiska centralbyrån arbetade 42 procent
helt eller delvis hemifrån under februari – och Eva
Jackson är inte ensam om att sova längre på morgonen.
Det visar en studie av 27 kommunala medarbetares
sömn som gjorts i samarbete mellan Högskolan i Gävle
och Gävle kommun. Eva Jackson var en av dem.
Under en vecka försågs hon och de andra deltagarna
med rörelsemätare och dagböcker för att dokumentera
både sömn och arbetstid. De dagar som de arbetade
hemifrån sov de i genomsnitt 34 minuter längre per
dygn än dagarna de jobbade från kontoret.
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David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap och en
av forskarna som ligger bakom undersökningen, tror
att resultatet bland annat kan kopplas till att restiden
är obefintlig.

Sömnundersökningen är en del av en större studie,
som drogs i gång 2019, där forskarna i Gävle tittar på
möjligheter och utmaningar med flexibelt arbete. I det
ingår distansarbete, flextid, hållbart ledarskap, arbetsmiljö och hälsa – frågor som har aktualiserats under året som har gått.

– När man inte behöver förbereda sig för jobbet på
samma sätt eller pendla så sparar man tid, konstaterar
han.
Eftersom sömnbrist är ett växande samhällsproblem så
kan ökningen av mängden sömn varje natt främja
folkhälsan.
– Att sova för lite sliter ju oerhört i längden, säger han.
I studien deltar bara 27 personer. Vilka slutsatser går
att dra med tanke på det?
– Man måste göra större studier för att se hur det ser
ut i hela den svenska populationen. Men resultatet ger
en indikation på att man sover mer när man arbetar
he ifrån.

Över 500 medarbetare på Gävle kommun fick även
svara på frågor om produktivitet, arbetsbelastning och
generellt välbefinnande.
De flesta upplever att deras produktion är likvärdig
jämfört med innan pandemin. Dessutom hävdade en
tredjedel att vä befinnandet inte påverkats av hemarbetet, en tredjedel menade att välbefinnandet påverkats positivt och en tredjedel att det påverkats
negativt.
En annan fråga som har kommit upp under pandemin
är oron för att hemarbete också leder till mer stillasittande.
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Men några sådana indikationer menar David Hallman
att man inte har kunnat se.
– Man rörde sig och satt lika mycket eller lite de dagar
man var hemma som de dagar man varpå kontoret. Det
var lite överraskande, säger han.

en avlastning med flexibelt arbete eftersom pandemin
skapar en anspänning i sig. Det kommer bli intressant
att följa hur vi upplever tillvaron när vi återgår till
normalläge, säger hon.
Robin Salomonsson
robin.salomonsson@dn.se

David Hallman hävdar samtidigt att mycket fortfarande är osäkert när det gäller distansarbetets hälsoeffekter.
– Det korrekta svaret är att man inte riktigt vet än även
om det är många som har bråttom att få svar. För vissa
fungerar det bra och för andra mindre bra. Men det är
viktigt att förstå hemarbetets fördelar och nackdelar
både för organisationens hållbarhet och från individens perspektiv, säger han.
Eva Jackson menar i sin tur att distansarbete överlag
fungerar bra. Både för hennes egen del och för den organisation hon dagligen basar över.
– Våra medarbetare har varit uthålliga, men det går
inte riktigt att hämta hem vad som hade kunnat vara
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18 ”En halvtimmes extra sömn kan göra stor
skillnad för hälsan”

– Mellan 25 och 30 procent brukar svara att man har
någon form av problem med sömnen. Skulle man
djupdyka i den statistiken och kolla på allvarlig sömnproblematik skulle vi ligga någonstans runt 10 procent,
säger hon.

Många har problem med sömnbrist. Men bara
en halvtimmes extra sömn per natt kan göra
stor skillnad för hälsan. Det menar DN:s
sömnexpert Marie Söderström.

Marie Söderström har under många år arbetat med
stress- och sömnproblem och då på nära håll sett människor brottas med sömnproblematik. Hon har dessutom skrivit flera böcker i ämnet.

– Får man en halvtimme till kan det vara en
väldigt bra bonus, säger hon.

– De flesta vet nog hur det är att ha problem med sömnen. Men inte alla har det under en längre tid. För
många går det i perioder, säger hon.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är sömnbrist
ett globalt hälsoproblem. En undersökning från teknikföretaget Philips, som släpptes i fjol, visar dessutom att
inte ens hälften av de drygt 13 000 svarande var nöjda
med sin sömn. Stress och oro ansågs vara de främsta
faktorerna till att sömnen stördes.
Även i Sverige är sömnbrist ett vanligt problem menar
Marie Söderström, psykolog och DN:s expert på sömnrelaterade frågor.

För lite sömn kan bland annat leda till ökad risk att
drabbas av sjukdomar som diabetes, ångest, depression och hjärt-kärlsjukdomar. Marie Söderström förklarar att det finns en tydlig koppling mellan sömn och
hälsa – både den fysiska hälsan och det upplevda välbefinnandet.
– Sömn spelar en stor roll i vår återhämtningsprocess.
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Enligt undersökningen från Högskolan i Gävle sover
distansarbetare i genomsnitt 34 minuter längre på
morgonen än dem som går till kontoret – något som
inte förvånar Marie Söderström. Den extra halvtimmen tror hon kan göra stor skillnad i det långa loppet.
– De flesta sover mellan 6 och 8 timmar varje natt. Då
är en halvtimme en ganska stor del. Jag tänker också
att man kanske får en mjukare start på dagen när det
är färre saker att hinna med. Där tror jag också många
kan märka skillnad.
Samtidigt tror Marie Söderström att det finns andra
risker med att arbeta från villan, lägenheten eller stugan där hemmakontoret i många fall inte är lika anpassat för jobb som arbetsplatsen.
– Det blir statiska ställningar och många beskriver hur
de får värk och ont som in sin tur kan störa sömnen.
Det är viktigt med pauser mellan möten och att gå upp
från skrivbordet. Kanske stretcha lite.
Robin Salomonsson

robin.salomonsson@dn.se
TIPS! SÅ FÅR DU EN GOD SÖMN UNDER DISTANSARBETE

1. Se till att få dagsljus
Dagsljus är bra för sömnen eftersom det bidrar till att
ställa in dygnsrytmen i kroppen. Är man bara inomhus
får kroppen mindre hjälp att synka sin rytm. En morgon- eller lunchpromenad hjälper till att få en bra
sömn.
2. Ta fysiska pauser
Gå upp från skrivbordet och ta fysiska pauser mellan
möten. Många sitter hemma i dåliga arbetsställningar.
Det kan ge spänningar och värk som kan störa sömnen.
3. Håll på rutinerna
Det är bra att försöka hålla fasta tider när man jobbar
hemifrån. Det kan vara så att man har svårt att släppa
jobbet så att arbetsdagen sträcker sig inpå kvällen.
Men arbetsdagen behöver ta slut i tid. Lägg undan da-
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tor och mobil. Gör något för att visa kroppen att nu är
det fritid.
4. Byt miljö
Miljöombyten brukar vara bra för att slappna av. Om
man både jobbar hemma och är hemma på fritiden
hamnar man lätt i samma sinnesstämning. Då kan det
vara svårt att hålla gränserna mellan arbete och fritid.
5. Tänk på återhämtningen
Många tänker passiv vila när man säger återhämtning
men det kan vara en massa olika saker. Att träna eller
bara gå ut och ta lite luft kan vara återhämtande. Det
kan också ett fritidsintresse vara, det brukar hjälpa till
att varva ner.
Källa: Marie Söderström, DN:s sömnexpert

18 ”Jag står inte ut med
hans vuxna dotter”

Hennes vuxna bonu dotter beter sig otrevligt,
smäller i dörrar och fäller rasistiska kommentarer. Nu är dottern inte längre välkommen till
deras hem, men den lösningen känns inte hållbar. Hur kan de börja umgås som en familj
igen?

? Fråga:
Hej! Min man har en dotter sedan tidigare som han i
princip har uppfostrat på egen hand, mamman blev
sjuk och dog när dottern var 7 år. Nu har hon precis
fyllt 30. Min man har inte levt ihop med någon kvinna
under dessa år utom i kortare perioder. Någon enstaka
har blivit presenterad för dottern. Vi har nu varit ett
par och gifta i sammanlagt fyra år, samma boende sedan tre år. Dottern bor i egen lägenhet. Jag har två
döttrar sedan tidigare som bor hos oss varannan vecka.
De är i övre tonåren.
Problemet är att jag tyvärr har svårt för hans dotter,
och vice versa. Sen dag ett har hon visat, enligt mitt
tycke, att hon inte tycker om mig eller inte har accepte-
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rat mig. Hon fäller spydiga kommentarer, fnyser, grimaserar, skriker, smäller i dörrar och uppför sig allmänt ohyfsat och omoget (ett tag trodde jag att hon
kanske har en diagnos).
Hon uttalar sig även generellt om andra människor i
termer som ”svartskallar, jävla idioter, efterblivna” och
har en kaxig jargong. I början blev jag chockad och
tänkte att jag hörde fel eller missförstod men så är inte
fallet.
Jag har försökt bemöta henne med vänlighet, att ställa
motfrågor vad hon verkligen menar, att skoja bort det
och med att säga ifrån men inget har hjälpt. Det senaste året har jag bestämt mig för att inte acceptera hennes beteende och det har resulterat i att vi inte ses alls.
Min man träffar henne på egen hand på stan.
När dessa otrevliga situationer uppstått har han
knappt reagerat och jag har blivit arg på honom för
det. I början förklarade han dotterns beteende med att
hon inte är van vid att han har en partner, att hon är
van att ha honom för sig själv. På slutet sa han ifrån

mer och det kändes bra. Vi är nämligen överens om att
man inte måste älska förälderns nya partner, eller sin
partners barn, men man måste respektera varandra.
Min man verkar både ha accepterat mitt beslut att inte
träffa hans dotter så länge hon beter sig illa, vilket jag
uttalat tydligt, och vara nöjd med att umgås med henne
på egen hand. Mina döttrar och min man kommer bra
överens när de ses varannan vecka och jag får ibland
dåligt samvete. Vi fyra umgås som en familj men utan
hans dotter.
Vill också tillägga att mina döttrar har samma uppfattning som jag angående sin ”styvsyster”. Det vill säga
att hon är bortskämd, otrevlig, omogen och/eller har
en diagnos. Något ”fel” är det i alla fall, som de uttrycker det. Detta har de inte sagt till min man såklart.
En intressant sak är att hans dotter yrke arbetar och
verkar dessutom bra på sitt jobb, ett utåtriktat arbete
som kräver social kompetens. Hon har nyligen blivit
befordrad och fått högre lön. Hon kan alltså välja att
”uppföra” sig på arbetet och ”bete” sig mot mig. Vill
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gärna ha tips och råd hur vi ska göra fortsättningsvis
för att klara att hantera situationen och må bra i vår
familj.
Med vänlig hälsning,
”Säker och rådvill på samma gång”

! Svar:
Hej! Tack för ditt brev som tar upp frågor som många
kan känna igen sig i. Att ha svårt för sin partners barn
är en vanlig problematik. I mitt jobb som familj rådgivare träffar jag ofta par där den ena har svårt för, och
kanske till och med inte tycker om, sin partners barn.
Många känner att det är en närmast förbjuden känsla,
vilket kan göra att man skäms, känner sig omogen och
kanske oempatisk. När de kommer till mig så har frågan ofta blivit infekterad och jobbig att hantera för paret. Det är inte ovanligt att det finns en oro för hur det
ska bli på sikt, om man inte kommer till rätta med problematiken.

Jag får intrycket av att du, din man och hans dotter
tycker att ni hittat en lösning på situationen som känns
okej för tillfället, men kanske inte i längden. Du skriver
att du ibland får dåligt samvete när hans dotter inte är
med, din man tycker säkert att det är tråkigt, och hon
kanske känner sig utanför.
Jag tycker att det låter som att du verkligen ansträngt
dig på olika sätt för att relationen ska fungera, och det
verkar som att du och din man har en fin dialog om
hur ni ska hantera situationen. Jag håller med om att
man inte måste tycka om sin partners barn, eller förälderns nya partner, men att man behöver visa hänsyn
och vara respektfulla mot varandra.
Jag tror att din man har rätt i att hans dotter har svårt
att acceptera att han träffat en ny partner på grund av
att hon så länge haft honom för sig själv. Kanske känner hon konkurrens om sin pappas kärlek och kanske
är det smärtsamt att se att han har en ny familj, med
två bonusdöttrar som han kommer bra överens med.
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Vad kan man då göra om man stör sig på hur partnerns
vuxna barn beter sig? Till att börja med så behöver
man själv känna efter var gränsen går för vad man kan
acceptera och sedan ha en dialog med sin partner för
att se om man kan hitta en samsyn kring vad man anser vara ett acceptabelt beteende. Och därefter ha en
dialog med det vuxna barnet för att höra hur det ser på
situationen.
Min uppfattning är att ni har hanterat situationen på
ett föredömligt sätt och jag tycker att det är väldigt bra
att du sagt ifrån när din mans dotter uttryckt sig nedlåtande om andra människor. Det är viktigt att du och
din man pratar om hur ni skulle vilja att umgänget
med hans dotter ser ut framöver. Sedan kan din man
prata med sin dotter om hur hon skulle önska att kontakten såg ut. Det är bra om han kan få henne att känna att han lyssnar och tar henne på allvar. Sedan behöver du försöka vara öppen för hennes synpunkter, försöka ta till dig dem och se om det går att gå henne till
mötes på något sätt.

Ni kanske kommer fram till att ni skulle vilja kunna
umgås allihop ibland på helger, semes rar, födelsedagar och högtider. It takes two to tango. Om det ska bli
en förändring, så behöver din mans dotter försöka ta
till sig dina synpunkter. Hon kanske kan hitta motivation att anstränga sig, i vetskapen att det skulle betyda
mycket för hennes pappa om ni kunde umgås allihop.
Ett första steg kan vara att du, din man och hans dotter
ses på neutral mark och fikar ett par timmar. Nästa
steg kan vara att hon kommer hem på en söndagsmiddag. Det kanske kan fungera om du och din mans dotter undviker att gå in i några diskussioner. Inte ignorera varandra, utan snarare vara civiliserade och hövliga.
Säga hej, tack för maten, varsågod och hej då. Sakta
men säkert, så kanske ni vänjer er vid att umgås.
Du skriver att din mans dotter verkar vara bra på sitt
utåtriktade jobb, vilket tyder på att hon har social
kompetens. Hon har alltså troligtvis förmåga att interagera med andra på ett adekvat sätt. Det får mig att
tro att om hon bara känner sig tillräckligt motiverad att
anstränga sig för att få till en mer respektfull kommu-
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nikation med dig, så skulle ni kunna hitta ett okej sätt
att förhålla er till varandra.
Men om hon inte vill eller kan försöka anstränga sig
mer, så kanske ni inte kan göra så mycket mer just nu.
Då kanske ni får försöka acceptera att detta är så långt
ni kommer för tillfället, och försöka göra det bästa av
det. Man behöver inte stänga dörren helt, den kan stå
på glänt, och kan sen öppnas upp mera när tiden är
mogen.
Lycka till!
Daniel Rosenlind
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Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdepartementet och kultur-departementet. Med kulturella verksam
heter och idrott
Övergripande delar av kulturministerns
demokrati och kultur läggs i området för
riksdag m m
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•
•
•

Utbildning departemente

Remisser
Organisation
Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis
handlar om skolresultat, lärarnas villkor och
studie nansiering
Områden

Anna Ekström
Utbildning minister

Område
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Högskola och forskning
• Studie nansiering
• Vuxenutbildning
Om Utbildningsdepartementet

Relaterad navigerin
• Utbildning departementets delar i statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med era

Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
Genvägar

Genvägar
•

Aktuellt från Utbildningsdepartementet
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Arbete inom utbildningsområdet med anledning av nya coronaviruset

Utbildning departementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
Myndighete
•
•
•
•
•
•
•
•

s

Försvarshögskolan
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet
Blekinge tekniska högskola (BTH)
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Etikprövningsmyndigheten
24 januari 2019 från Utbildningsdepartementet

•

Karlstads universitet
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Överklagandenämnden för högskolan
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Skövde
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Halmstad
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Örebro universitet
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Borås
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan Dalarna
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Uppsala universitet
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Göteborgs universitet
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

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

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

Södertörns högskola
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Mälardalens högskola (MDH)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Stockholms universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Stockholms konstnärliga högskola (SKH)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Statens skolverk
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Mittuniversitetet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Statens skolinspektion
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Malmö universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Lunds universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Skolforskningsinstitutet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Luleå tekniska universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Sameskolstyrelsen
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Linnéuniversitetet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Rymdstyrelsen
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Linköpings universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Polarforskningssekretariatet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

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

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

•

Kungl. Konsthögskolan
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Kungl. biblioteket (KB)
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Konstfack
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Karolinska institutet (KI)
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Institutet för rymdfysik
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan Väst
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Kristianstad (HKR)
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Umeå universitet
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet

•

Skolväsendets överklagandenämnd
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet
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Anna Ekströ

SW . 7957 Undervisning o d.

Utbildningsministe
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 område
Barn- och ungdomsutbildning
Folkbildning
Vuxenutbildning

•
•
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Matilda Ernkran
Minister för högre utbildning och forsknin
Utbildningsdepartementet
”Oavsett var du bor i vårt land ska det nnas 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 område
•
•

Högskola och forskning
Studie nansiering

SW . 7957 Undervisning o d. Forskning
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•
•
•
•

Kultu departemente
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör
kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.
Departementet ansvarar också för idrott och
ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila
samhället, trossamfund och begravningsverksamhet

Utredningar och kommittéer
Myndigheter med era
Organisation
Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Områden

Område
• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik
Om Kulturdepartementet

Relaterad navigerin
• Kultu departementets delar i statens
budget
• Rättsliga dokument

Amanda Lind
Kultur- och demokrat minister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•

Aktuellt från Kulturdepartementet
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Amanda Linds möten angående nya coronavirusets effekter
Regeringens strategi för romsk inkludering
Demokratin 100 år
Kulturrådsbloggen

Kultu departemente

•

Statens konstråd
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Statens försvarshistoriska museer
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

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

•
•

•

Nationalmuseum
02 januari 2018 från Kulturdepartementet

•

Delegationen mot segregation
02 januari 2018 från Kulturdepartementet

•

Naturhistoriska riksmuseet
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Myndigheten för stöd till trossamfund
01 juli 2017 från Kulturdepartementet

•

Myndigheten för kulturanalys
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Sveriges Fängelsemuseum
02 januari 2017 från Kulturdepartementet

•

Moderna museet
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Nämnden för hemslöjdsfrågor
21 november 2016 från Kulturdepartementet

•

Konstnärsnämnden
24 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

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

•

Institutet för språk och folkminnen
24 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Myndigheten för tillgängliga medier
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Forum för levande historia
24 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Statens musikverk
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI)
20 februari 2015 från Kulturdepartementet
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Riksantikvarieämbetet
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Dansmuseifonden
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Nordiska museet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Sveriges Radio
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Nordicom
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Riksteatern
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Arbetets museum
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Valmyndigheten
05 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Riksförbundet Sveriges museer
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Zornsamlingarna
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Nobelmuseet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Thielska galleriet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Judiska museet i Stockholm
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Tekniska museet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

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

•

Stiftelsen Strindbergsmuseet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Voksenåsen AS
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Skansen
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
21 januari 2015 från Kulturdepartementet
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•

Kungliga Operan AB (Operan)
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens medieråd
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Föreningen Svensk Form
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens maritima museer
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Diskrimineringsombudsmannen, DO
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens kulturråd
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Utbildningsradion
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens historiska museer
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Sveriges Television
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens centrum för arkitektur och design
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Sveriges författarfond
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Sametinget
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

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

•

Röhsska museet i Göteborg
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Svenska Filminstitutet
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Riksarkivet
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Dansens Hus
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Nämnden mot diskriminering
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens museer för världskultur
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten)
19 december 2014 från Kulturdepartementet
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•

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Sveriges Författarförbund
11 december 2014 från Kulturdepartementet
Bildmuseet i Umeå
11 december 2014 från Kulturdepartementet

.	
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Amanda Lin
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorn
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 område
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 Gra sk konst, teckenkonst. 77 Fotogra .
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 Bibliogra ska 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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15 188 500
nyutexaminerade lärare och förskollärare behövs fram
till 2033, enligt Skolverkets prognos. Samtidigt räknar
myndigheten med att det kommer att fattas 45 000 lärare år 2033. Det beror på en hög andel avhopp redan
under utbildningen. En förklaring till avhoppen är att
de som kommer in har låga betyg, en annan förklaring
är den låga kvaliteten på utbildningarna. Fyra av tio
ämneslärarutbildningar får underkänt, enligt en
granskning från Universitet kanslersämbetet.
TT

15 Techbranschen kräver mer programmering i skolan
Programmering och digital kunskap behöver
lyftas mer i skolan. Det skriver flera företrädare för techbranschen i ett öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström.
– I dag är intresset snedfördelat och där har
skolan en viktig kompensatorisk roll, säger Åsa
Zetterberg, förbundsordförande på branschorganisationen It & telekomföretagen.
Bakgrunden är att techbranschen har svårt att rekrytera, trots att de lockar med både höga löner och många
jobb. Samtidigt är sektorn viktig för Sveriges ekonomi,
konkurrenskraft och människors sysselsättning, menar
Åsa Zetterberg.

s
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– Bristen på it-kunniga innebär i dag att vi tackar nej
till affärer och att vi står med en högre arbetslöshet än
vi skulle behöva ha.
”I dag är systemutvecklare ett av de vanligaste yrkena i
Sverige. Arbetsmarknaden för den som utbildar sig
inom it och systemvetenskap är minst sagt ljus. För techbranschen är utmaningen att hitta rätt kompetens
och även att fler tjejer ska se it och tech som ett framtidsyrke”, står det i brevet som undertecknats av den
ideella organisationen Kodcentrum, Sylog, It & telekomföretagen, Prevas, Kivra och Scania.
I dag är bara 29 procent av de som jobbar i branschen
kvinnor. På utbildningarna är siffran nästan bara hälften så stor. Åsa Zetterberg tror att mer programmering
och digitalisering i skolan skulle kunna bidra till en
förändring.
– Det handlar om att avmystifiera branschen och distribuera intresset. I dag är intresset snedfördelat och
där har skolan en viktig kompensatorisk roll, säger hon

och pekar på att det fortfarande finns mycket fördomar
om branschen och vad ett yrke inom it innebär.
Samtidigt finns rekryteringsproblemet här och nu –
finns det inte andra åtgärder som löser problemen
snabbare?
– Jo, men det ena kan inte utesluta det andra. Vi kan
inte bara strunta i den här frågan för kommande generationer.
– Det handlar inte bara om att hjälpa vår bransch, utan
också om att hjälpa samhället, att skapa förutsättningar för människor att ha ett jobb och att Sverige blir
konkurrenskraftigt. Jobben ligger här. Det har varit så
de senaste tio åren och det kommer att vara så framåt,
säger Åsa Zetterberg.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
FAKTA. VÄRDET PÅ FYRA SVENSKA FINTECHFÖRETAG

Klarna

680

Grundades i Stockholm 2005 och har 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.

Företaget grundades 2012 och började som en app för
priva ekonomi, men riktade senare in sig på att leverera tekniska lösningar till andra företag inom finans ektorn. Bolaget värderades i fjol till 7 miljarder kronor.

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 20 miljarder kronor.
Tink
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15 Nya krav ska stoppa
fusk inom studieförbund
En visselblåsarfunktion, utökat samarbete med
polisen och nya åtgärdspaket mot fusket inom
musikbanden. Det är några av åtgärderna som
Folkbildningsrådet lägger fram för att motverka bedrägerier inom studieförbunden.
De nya åtgärderna presenterades vid en presskonferens på onsdagen, i samband med att Folkbildningsrådet överlämnade en rapport till Utbildningsdepartementet. Syftet är komma åt fusket med de statliga stöden.
– Ingenting som hänt kan göras ogjort, men vi ska se
till att det inte kan hända igen, sa Catharina Håkansson, styrelseordförande på Folkbildningsrådet, på
pressträffen.

Åtgärderna är fördelade över tre huvudsakliga områden: förebyggande insatser, kontroll och uppföljning
samt ett större arbete för att på sikt reformera hela
statsbidragssystemet.
Studieförbunden blir bland annat skyldiga att direkt
rapportera när man får signaler om att felaktigheter förekommer. Dessutom införs utökade sanktionsmöjligheter mot de förbund som inte lever upp till reglerna.
– I grunden handlar det om att återupprätta förtroende för folkbildningen. Vi kan inte tolerera att statsbidraget används felaktigt, sa generalsekreterare Maria
Graner.
DN har tidigare rapporterat om fusket och felaktigheterna inom studieförbunden. Efter att förbunden
tvingats göra större interna kontroller så fick de betala
tillbaka sammanlagt 39 miljoner kronor i statsbidrag.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
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15 Utgivning av barnoch ungdomsböcker
minskar
Litteratur. För tredje året i rad minskar barn- och ungdomsboksutgivningen i Sverige, konstaterar Svenska
Barnboksinstitutet i sin årliga statistik, Bokprovningen, som presenterades på onsdagen.
Mest av allt minskar översättningarna, som halkat ner
till 36 procent av utgivningen. Det är den lägsta noteringen någonsin i Bokprovningen, som mätt barn- och
ungdomsboksutgivning sedan mitten av 90-talet. Men
minskningen totalt sett sker från exceptionellt höga nivåer. År 2017 var utgivningen som störst med 2 532 titlar, och nu har den sjunkit med 20 procent, till 2 037
titlar.
Lotta Olsson

15 Nya ledamöter tar
plats i Akademien
På Svenska Akademiens högtidssammankomst
på torsdagskvällen kommer författare och
journalisten Ingrid Carlberg samt författaren
och kritikern Steve Sem-Sandberg att ta plats
som ledamöter.
Ingrid Carlberg
Författare och journalist
Varför tackade du ja till det här uppdraget?
– Jag behövde inte jättelång betänketid. Det är ett hedrande och viktigt uppdrag som det är svårt att tacka
annat än ja till. Ganska snabbt växte det fram en entusiasm som jag hade svårt att betvinga.
Varför tror du att du fick frågan?

lotta.olsson@dn.se
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– Det vet jag tyvärr inget om. Det jag fick med mig var
att de inte frågade mig för att jag hade skrivit en bok
om Nobel. Invalet baserades på allt jag har skrivit.
Vad tror du att du kan bidra med?
– Jag har förstått att de är intresserade av min bakgrund som journalist och som författare av sakprosa,
att Akademien vill stärka sakprosan. I så fall är jag väldigt glad, för det är något jag gärna arbetar för. Det
produceras väldigt mycket sakprosa i Sverige som är
värd att uppmärksamma för sin litterära kvalitet.
Akademien har de senaste åren varit hårt
drabbad av konflikter och stridigheter. Har det
på något sätt påverkat ditt beslut att ta plats i
Akademien?
– Ja, nog spelade känslan att Akademien har lagt krisen bakom sig, att den är stark och framåtblickande, in
för mitt beslut att tacka ja.
Varför behövs Svenska Akademien?

– Som jag ser det har Akademiens uppdrag – att värna
svenska språket och litteraturen – aldrig varit viktigare. Vi lever i en tid när läsandet minskar, när ungdomar har svårt att ta till sig texter och språket utarmas i
hetsen på sociala medier. Att få fler att läsa och att nyansera språket i den offentliga debatten är ödesfrågor
för demokratin.
Vad skulle du vilja förbättra med Svenska Akademien?
– Det kan jag förstås inte uttala mig om innan jag har
inträtt. Jag går in i det här med en kombination av
ödmjukhet och entusiasm och hoppas att jag kan bidra
med mina erfarenheter på ett bra sätt.
Vad har du för förväntningar på din tid i Akademien?
– Jag tar en dag i dag taget, ska göra mitt bästa och
behålla fötterna på jorden.
Du efterträder Göran Malmqvist på stol 5, vad
har hans gärning betytt för litteraturen?
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– Det går inte att ersätta Göran Malmqvist. Han är den
enskilt viktigaste personen för introduktionen av kinesisk litteratur i Sverige, i någon mån även i världen.
Han hade en enorm energi, svindlande kunskaper och
en säker blick för litterär kvalitet i det han valde att
översätta. Han lyckades hitta guldkornen i den extremt
omfångsrika kinesiska utgivningen, inte bara samtida,
utan även historiskt. Det hände att han lyfte upp okända författare i ljuset även för kinesiska läsare. Att läsa
hans översättningar är att följa kinesisk litteratur från
flera hundra år före vår tideräkning till i dag.
Finns det något i hans arbete som du vill ta
med dig?
– Entusiasmen och åtminstone lite av frenesin.
Kommer du fortsätta med ditt eget skrivande
parallellt med arbetet i Akademien?
– Ja, jag slutar nog aldrig att skriva och tänker ta mig
den tid som blir över. Jag skriver redan på en ny bok.
Steve Sem-Sandberg

Författare, kritiker och översättare
Varför tackade du ja till uppdraget?
– Det är naturligtvis ett väldigt hedrande uppdrag.
Men jag ser det inte som något slags utmärkelse, utan
mera som en möjlighet att fortsätta att göra det jag
gjort i nästan hela mitt vuxna liv. Att läsa och tolka litteratur och att bidra till att försöka vidga förståelsen
för och sprida kunskap om den. Jag tror inte att det
finns något viktigare och angelägnare arbete i dag med
ändrade läsvanor och så många olika konkurrerande
medier genom vilka litteratur kan förmedlas och tillägnas.
Vad tror du att du kan bidra med?
– Jag tror att jag med tiden skaffat mig en relativt stor
bredd i mitt läsande och har egentligen aldrig velat nischa mig som kritiker, även om det under de år jag
bodde utomlands föll det sig naturligt att skriva introducerande artiklar om dessa länders samtida litteraturer och lyfta fram författarskap som jag ansåg förtjäna
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en vidare läsekrets. Eftersom jag i mina romaner intresserat mig mycket för historiska processer har jag
också ägnat mycket tid åt att fördjupa mig i några av de
mentala, sociala och inte minst ideologiska skred som
under olika perioder drabbat kontinenten och hur dessa påverkat enskilda människors vardag och livsval.
Det är nog ett stående tema i mitt författarskap. Jag
hoppas att den erfarenhet jag bär med mig, både som
kritiker och författare, kan komma Akademiens arbete
till del.

ju i första hand författare. Det är hur som helst min
förhoppning att jag kan göra det.
Hur tror du att Akademien påverkats av dessa
krisdrabbade år?
– Jag saknar, liksom de allra flesta vill jag betona,
förstahandsuppgifter om hur Akademien hanterat och
påverkats av vad som hänt. Därför känns det rätt meningslöst för mig att uttala mig om vad jag ”tror”.
Varför behövs Akademien?

Akademien har de senaste åren varit hårt
drabbad av konflikter och stridigheter. Har det
på något sätt påverkat ditt beslut att ta plats i
Akademien?
– Viktigt för mitt beslut har i första hand varit vad jag
själv skulle kunna bidra med, vad jag själv skulle kunna tillföra Akademien i form av egna kunskaper och erfarenheter. För mig personligen har det också varit viktigt att jag kan fortsätta mitt arbete som romanförfattare parallellt med läsuppdragen för Akademien. Jag är

– Svenska Akademien är en helt unik, politiskt obunden och ekonomiskt oberoende kulturinstitution som
utför ett väldigt viktigt arbete för att verka för läsandets betydelse och gagna litteraturens ställning i det
svenska samhället av i dag. Det är lätt att kritisera en
sådan institution och ha synpunkter på dess sammansättning liksom på dess arbete (vilket man förstås ska
ha!), men jag tror samtidigt att de allra flesta skulle
sakna den om en sådan institution inte fanns.
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Du efterträder Kristina Lugn på stol 14, vad har
hennes författarskap betytt för dig?
– Kristina Lugn var en stor poet i egen rätt, men också
en stor personlighet i offentligheten som i kraft av sin
enorma utstrålning lockade många till poesin, lyckades
göra den tillgänglig som ett redskap för såväl självförståelse som självövervinnelse. Verkligheten blev på något sätt större när hon skrev om den.
Vad av Kristina Lugns gärning kommer du att
ta med dig i ditt arbete?
– Kristina Lugn är oersättlig. Jag vill helst inte försöka
ta efter henne, eller någon annan för den delen, bara
försöka göra det jag kan så bra som möjligt.
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se

16 Farligt förbjuda
förnekelse
USA låg självt bakom 11 september-attacken, covidvaccinet innehåller ett mikrochip för spårning och Hillary
Clinton leder en hemlig pedofilring. De senare åren har
visat oss att det inte finns en konspirationsteori som är
för galen för att få åtminstone några anhängare.
Den kanske farligaste teorin är förnekelsen av Förintelsen. Det innebär inte bara ett sällsynt cyniskt hån
mot de överlevare som finns kvar, det göder också en
redan frodande antisemitism.
Men ska Förintelseförnekelse förbjudas i lag, som justitieminister Morgan Johansson (S) aviserade i veckan? Det är en vansklig balansgång. Å ena sidan riskerar ett förbud att bli symbol och slag i luften – å an ra
sidan kan det göras till ett farligt prejudikat. Finns det
andra åsikter som ska förbjudas? Andra historiska fakta som ska slås fast i lagtext?

d
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Det är inte politikers och polisers ansvar att se till att
dåliga idéer inte lever kvar, det är en uppgift för forskare, samhällsdebattörer och oss alla. Dumhet och
ondska går inte att lagstifta bort. Det är rimligt att göra
allt för att förinta förnekelsen, men det ska inte ske
med åklagare.

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.

Ett mer konkret sätt att bekämpa antisemitismens
konsekvenser vore att stärka de judiska institutionernas och organisationernas säkerhet. I åratal har de
vädjat om mer pengar till vakter och annat skalskydd.
”Medan synagogor och judiska skolor i grannländer
som Norge och Danmark bevakas av polis och/eller
militär dygnet runt, lyser sådana skyddande åtgärder
av långsiktig karaktär med sin frånvaro i Sverige”,
skrev företrädare för Judiska centralrådet på DN Debatt år 2018.
De pengar som skjutits till av staten är inte nog. Fortfarande lämnar judiska föräldrar sina skolbarn med en
klump i halsen. Fortfarande är synagogor måltavlor för
judehatarna – senast i Norrköping inför den judiska
påsken. Det försvinner inte med förnekelseförbud.
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se

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

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 matt lärare 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.

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 gymnasi skolan 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.
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 högskol utbildade 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

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 and-
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ra 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

16 Tuloskylten räddad
– Cloetta betalar renoveringen
Den klassiska Tuloskylten på Kungsholmen
räddas. Det står klart sedan Cloetta meddelat
att företaget tar på sig att renovera och ledkonvertera den skadade Tuloskylten.
I år är det 25 år sedan DN:s läsare räddade den klassiska Tuloskylten i neon vid S:t Erik terrassen undan
sotdöden. Cloetta ville skrota skylten för gott, men
trycket från stockholmarna blev starkare än vad godistillverkaren Cloetta räknat med.
Skylten fick kulturbidrag, räddades och sattes upp i nyrenoverat skick sommaren 1996.
Nu ska den plockas ner igen för att renoveras och bostadsrättsföreningen Bojen 14, som hyr ut reklamplatsen till Cloetta sedan många år, bad företaget om ekonomisk hjälp. Cloetta erbjöd ett bidrag på cirka 5 000

s
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kronor, en summa som knappt skulle täcka elkostnaden.

– Vi var beredda att ta en del, men det är mycket pengar så vi är jätteglada.

Rene Disteli, ordförande i bostadsrättsföreningen, har
från föreningens sida hoppats kunna konvertera neonbelysningen till ledbelysning för att få ner både el- och
underhållskostnaderna. Ett arbete som skulle kosta
över 158 000 kronor.

Och vad ska ni göra för pengarna ni tjänar på detta?

Bostadsrättsföreningen lämnade ett förslag till Cloetta
om hur man skulle lösa frågan. Det fanns två alternativ: antingen enbart plocka ner, renovera och återställa
eller ovanstående i kombination med ledkonvertering.
På torsdagen kom beskedet: Cloetta betalar nedmontering, renovering och konvertering och överlåter sedan
skylten på bostadsrättsföreningen. För taget förutsätter att föreningen håller skylten i gott skick och om det
skulle vara aktuellt att plocka ner skylten i framtiden
ska Cloetta erbjudas att köpa tillbaka den.

– Vi har ju inte tjänat några pengar, vi har sparat
pengar. Men framför allt får skylten vara kvar även om
den kommer att plockas ner när vi ska renovera fasaden i sommar, säger Rene Disteli.
Mycket talar också för att bostadsrättsföreningen inom
kort byter namn till Tulohuset.
Eva-Karin Gyllenberg
eva-karin.gyllenberg@dn.se

Rene Disteli, ordförande i bostadsrättsföreningen, är
mycket glad efter beskedet.
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16 Viktor Elms nya
mål: Få fler barn att
börja läsa
Viktor Elm har hittat ett nytt mål i livet. Den tidigare landslag mittfältaren vill få fler barn att
upptäcka böckernas förunderliga värld. Tillsammans med sin tidigare klubb Kalmar FF
driver han ett läsprojekt.
– Om vi kan motivera några barn att börja läsa
har jag gjort något viktigt i mitt liv, säger han.
fter en lång och framgångsrik fotbollskarriär, som inkluderar SM-guld med Kalmar, landslagsspel och sex
år som utlandsproffs i de nederländska klubbarna AZ
Alkmaar och Heerenveen, snörade 35-årige Viktor Elm
i december av sig fotbollsskorna för gott.
Men även om karriären är över fortsätter den tidigare
lagkaptenens hjärta att klappa för Kalmar FF, och en

stor del av hans identitet är fortfarande förknippad
med ett liv som fotbollsspelare.
När Kalmar FF i slutet av förra året bestämde sig för
att utveckla sitt samhällsengagemang var det något
som tilltalade fotbollspensionären Viktor Elm och något som han ville vara en del av.
– Jag vet att det som idrottare kan vara svårt att se sig
själv som förebild, men oavsett om vi vill det eller inte
får vi ofta den rollen. Varför då inte försöka använda
den till att göra något bra, och något som är viktigt. För
även om vi själva ibland inte tror det har vi spelare
mycket att ge och mycket att bidra med även utanför
fotbollsplanen, säger Viktor Elm.
– Därför är jag väldigt glad över det omtag som Kalmar
FF har gjort. Nu gör vi något på riktigt. I längden
kommer det att gynna alla.
– Vi vill bidra med det vi kan för att bygga ett starkt
samhälle där vi bryr oss om varandra, och vi tror att
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bästa sättet att lyckas med det är att vända oss till den
yngre generationen.
Idén till projektet som ska stimulera läsning fick Viktor
för nästan tio år sedan.
– När jag var 25-26 år och bodde i Nederländerna hade
vi ett läsprojekt i min dåvarande klubb, om än inte lika
stort som det här. Jag tänkte direkt att det här vill jag
ta med mig till Sverige, fortsätter han.
Även om det tog lite tid har det nu blivit verklighet.
– Grundtanken med ”Kalmar FF med hjärtat” är att vi
vill bidra till att ge barn en bra start i livet, och läsningen ger otroligt mycket positiva följdeffekter, säger han.
– Barn som läser har lättare att klara av skolan. Via
läsningen får de ta del av olika perspektiv, och får se att
livet kan se annorlunda ut för olika människor. De lär
sig empati, och läsningen stimulerar kreativiteten och
nyfikenheten.

Viktor Elm pratar snabbt och engagerat, men plötsligt
avstannar det snabba ordflödet och han skrattar till
och säger:
– Jag kan prata hur länge som helst om läsprojektet,
men det här kanske räcker för att förstå hur viktigt jag
tycker att det är, och hur mycket jag brinner för det.
Samma dag som vi pratas vid har Kalmar FF:s spelare
och Viktor Elm tillsammans med Rotary varit på besök
hos fjärdeklassare i olika skolor i Kalmar kommun för
att dela ut 900 böcker som en lokal bokhandel bidragit
med.
– Den kommande tiden ska sedan spelare åka ut till
olika förstaklasser och där ha högläsning. Vi har också
spelat in bokrecensioner och boktips som vi skickar ut
till skolorna och vi har spelat in en ljudbok som kommer att publiceras i våra kanaler, berättar Viktor.
På frågan om vilken betydelse litteraturen har haft i
Viktors eget liv hörs på nytt ett skratt.
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– Jag ska inte ljuga och påstå att jag läste mycket som
barn. Visserligen hade vi under min uppväxt både tillgång till bibliotek och bra skolbibliotek, men likväl var
det inte min första prioritet.
– Med tiden upptäckte jag dock vilken njutning det är
att läsa, och hur bra jag mår av det. I dag skulle jag inte
kunna tänka mig att vara utan det.
– Samtidigt vet jag att intresset måste komma inifrån,
men förhoppningsvis kan vi hjälpa till att stimulera det
intresset och åtminstone få några barn att börja.
Läsprojektet är bara en del av Kalmar FF:s ambitiösa
satsning på olika samhällsfrågor.
Klubben har bland annat även startat ”Jobbmatchen”
som ska hjälpa arbetslösa ungdomar att komma ut på
arbetsmarknaden.
Ett annat projekt är ”Viktor Elms ledarutbildning”.
– I och med pandemin har vi inte riktigt kunnat komma igång med det, men så snart situationen är bättre

är tanken att jag ska åka runt till fotbollsklubbar i regionen och hjälpa till med att utbilda ungdomsledare,
berättar Viktor.
– Det är något som jag ser väldigt mycket fram emot,
och som jag tror kan bli bra.
Viktor Elm avslutade sin fotbollskarriär med att för
andra året i rad hjälpa till att rädda kvar Kalmar FF i
allsvenskan via kvalspel.
När lillebror Rasmus, som slutade året före, efter karriären valde att ta plats vid sidan om fotbollsplanen i
rollen som assisterande tränare valde Viktor en annan
väg.
– Parallellt med fotbollen har jag de senaste åren studerat till lärare så direkt efter att förra säsongen var
över var det dags för mig att göra en fem veckor lång
praktik på en gymnasieskola, berättar Viktor Elm.
– Eftersom det har gått i ett har jag inte haft så mycket
tid att reflektera över vad det innebär att mitt liv som
fotbollsspelare är slut. Men det jag kan säga är att jag
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känner mig tillfreds med att jag inte längre spelar fotboll. Den delen är jag klar med.

Avslutade karriären: I december 2020.
Gör nu: Studerar till lärare samt är engagerad i ”Kalmar FF med hjärtat”.

Livet som fotbollspensionär innehåller dock oväntat
mycket fotboll.
– När jag själv spelade var jag inte speciellt intresserad
av att prata om fotboll, eller titta på fotbollsmatcher.
Men nu har jag noterat att det intresset är betydligt
större än tidigare, säger Viktor Elm.
– Så uppenbarligen behöver jag fortfarande regelbundet en dos.
Malin Fransson
malin.fransson@dn.se
FAKTA. VIKTOR ELM

Född: 13 november 1985.
Moderklubb: Johansfors IF.
Övriga klubbar under karriären: Nybro IF, Falkenbergs
FF, SC Heerenveen, AZ Alkmaar och Kalmar FF.
697

16 ”All undervisning i
skolan måste ske på
svenska”
Den svenska språklagen är tolv år gammal. Den slår
fast att svenska är huvudspråk i Sverige, att den ska
vara ett komplett och samhällsbärande språk som ska
kunna användas inom alla samhällsområden.
På papperet ser mycket bra ut, men trots lagen har
svenska språkets ställning störtdykt under samma period. Vi har nämligen ett världsunikt skolsystem som
gör det lagligt att för skattepengar bedriva undervisning på ett främmande och i landet dessutom icke-officiellt språk, engelska – till råga på allt med lärare utan
svensk legitimation.
Nuvarande skolsystem rimmar illa med språklagen,
som anger att skattefinansierad verksamhet har ett
särskilt ansvar för att svenska språket används och utvecklas. Förutom att denna undervisningsmetod är

omdiskuterad (undersökningar har visat på risker för
sämre svensk- och ämneskunskaper och dessutom
marginellt bättre engelska) har denna typ av skolor bidragit till en ökad segregation. Dessutom pekas Internationella Engelska skolan ut som värst i klassen när
det gäller så kallade glädjebetyg.
Lägg därtill att vinsten, pengar som är ämnade att gå
till våra barn och deras utbildning, ofta inte bara lämnar svensk välfärd utan dessutom landet och i stället
går till utländska ägare. Lagligt? Ja, men moraliskt
fullständigt förkastligt. Det är girighet i dess ”ädlaste”
form. Systemet uppmuntrar till skattestöld – från våra
barn!
Dessutom innebär flyktingvågen 2015 ytterligare utmaningar. Engelskan, i kraft av sin höga status, är dock
det primära hotet mot svenskan som samhällsbärande
språk.
Det är viktigare än någonsin att undervisning sker på
svenska i såväl grund- som gymnasieskola. Språket är
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den minsta gemensamma nämnaren för ett fungerande
samhälle.

Jag vill därför ställa följande frågor till nuvarande folkvalda riksdagsmajoritet:

Det är också viktigt att vända den nedåtgående spiralen vad gäller kunskaper i andra främmande språk än
engelska med tanke på att engelskan de facto är på dekis inom EU med blott fem miljoner modersmålstalare
i småländerna Irland och Malta, länder som dessutom
har parallella nationella officiella språk. Engelska är
alltså inte ensamt officiellt språk i något EU-land längre.

Varför håller ni fast vid ett skolsystem som inget annat
land har eller tycks vilja ta efter?

Engelska är första främmande språk i svensk skola sedan 1946 och enda obligatoriska. I kombination med
sin starka ställning i samhället är engelskan det sista
språk som behöver någon extrahjälp i skolan.

Per-Owe Albinsson, medlem i föreningen Språkförsvaret

Är det er egalt att skattepengar går till undervisning på
engelska som hotar att överta svenskans roll som samhällsbärande språk?
Även ni borde förstå att ett sådant system inte kan vara
särskilt bra.

Svenskar tillhörde världseliten vad gäller engelskkunskaper långt innan språkbytesskolorna (min terminologi) tilläts göra entré. Men det är stor skillnad att undervisa i främmande språk och på främmande språk.
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16 ”Stoppa rivningsplanerna – vi vill ha
vårt bad tillbaka”

fullt möjligt att renovera badet och till en lägre kostnad
än staden har räknat ut. Han blir dock inte trodd av
stadens tjänstemän och beslutsfattare. Man baxnar!
Skönhetsrådet och Stadsmuseet har sagt nej till rivning.

Liljeholmsbadet. En unik kulturbyggnad, ett flytande
badhus, k-märkt och 90 år gammalt. Ett funktionellt
och älskat badhus, som bommades igen för fem år sedan. Det ansågs vara i dåligt skick och kunde till och
med sjunka. Stockholms stad försökte sälja, men vem
vill köpa ett sjunkande skepp? Nu har det legat övergivet i snart fem år, men inte sjunkit än.

Tusentals badgäster saknar sitt bad. Invändigt var badet i fint skick när det stängdes. Stora investeringar
hade gjorts: nytt reningsverk, ny sprinkleranläggning
och nyrenoverade personalutrymmen.

I januari gick plötsligt fastighetsborgarrådet Dennis
Wedin (M) ut i medier med beskedet att badet är i så
dåligt skick att det måste rivas. Det uppmärksammade
vd:n för Beckholmens varv, där badet senast renoverades.

En ponton med restaurang ska byggas på platsen när
badet är borta. Det är inte det som behövs. Vi vill ha
vårt bad tillbaka!

Handikappföreningar var stamgäster. Många äldre har
slutat att simma sedan badet stängdes.

Marion Sundqvist, Liljeholmsbadets vänner

Han har granskat de underlag som fick politikerna att
ta beslutet om stängning och avyttring. Han anser att
beslutet har tagits på felaktiga grunder och att det är
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16 Svenska Akademien
förlorar i rätten mot
NMR och Nordfront
Svenska Akademien stämde NMR och Nordfront för brott mot klassikerskyddet. Men nu
friar domstolen de nazistiska föreningarna
från anklagelserna.
– Nu har klassikerskyddet inskränkts genom
att domstolen säger att man måste göra en förändring av verket för att skyddet ska gälla, säger Sanna Wolk professor i immaterialrätt.
Svenska Akademien innehar rätten att agera när man
anser att klassiska verk används på ett sätt som ”kränker den andliga odlingens intressen”. Men i målet mot
nazistiska NMR och Nordfront menar domstolen att
det inte är bevisat att de nazistiska föreningarna bröt
mot klassikerskyddet vid publicering av verk av bland
andra Esaias Tegnér och Viktor Rydberg.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms
tingsrätt har den avgörande frågan varit om klassikerskyddet är tillämpligt när ett verk, utan att ha bearbetats eller förändrats i någon form, återges i ett kränkande sammanhang. Men det är inte möjligt när publiceringarna skett i ett oförändrat skick, enligt domstolen.
– Klassikerskyddet är tillämpligt när det skett ganska
omfattande eller genomgripande bearbetningar. Det
krävs ganska stora förvanskningar. Men det har inte
gjorts i det här fallet, säger rådmannen Tomas Norström till DN.
Målet är unikt eftersom det är första gången som klassikerskyddet prövas i domstol sedan upphovsrättslagens tillkomst under 60-talet. Domstolens bedömning
utgår dessutom från tolkningen av lagarbeten som är
skrivna ännu tidigare än så.
– Det är gamla förarbeten från slutet av 50-talet,
skrivna för en annan tid. Det är ovanligt att man
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tillämpar så pass gamla förarbeten, säger Tomas Norström.

Vad kan domen få för konse venser?

Enligt rådmannen skulle tolkningen som Svenska Akademien har gjort kring klassikerskyddet även kunna ha
”yttrande- och tryckfrihetsrättsliga konsekvenser”.
– Utgångspunkten är, som bekant, att det efter skyddstidens utgång i upphovsrättsligt hänseende står var och
en fritt att utnyttja verket i vilken form och på vilket
sätt som helst, säger Norström i pressmeddelandet.
Domstolens beslut innebär att Svenska Akademien ska
ersätta både Nordfront och NMR för rättegångskostnaderna, på 690.000 respektive 800.000 kronor. Förutsatt att domen inte överklagas och målet får ett annat utfall i högre instans.Svenska Akademiens juridiska ombud Anders Kylhammar säger att man ska analysera domen i sin helhet innan man fattar beslut om en
eventuell överklagan. Han har tidigare sagt att domen
kan komma att bli vägledande, eftersom klassikerskyddet inte prövats förut i domstol.

– Först får vi se om vi kommer överklaga. Om det här
är lagtolkningen som gäller är det en tydlig signal från
rättsväsendet att det går att publicera texter i vilket
sammanhang som helst kan man kanske tro, så länge
texterna i sig inte förvanskas, säger Anders Kylhammar.
Domen kommer sexton månader efter att Svenska
Akademien stämde NMR och Nordfront. Akademien,
som uppmärksammats på publiceringarna av föreningen Juridikfronten, ansåg att den nazistiska sajten
använde dikter på ett sätt som stred mot klassikerskyddet.
Bakgrunden var enligt Akademien att Nordfront vid ett
hundratal tillfällen publicerat utdrag av författarna
Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och Verner von Heidenstam, samt strofer från Hávamál, en del av den poetiska Eddan.

k
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Enligt Akademien skedde publiceringarna i anslutning
till innehåll som förespråkade hat och var våldsbejakande. Man ville att fortsatta publiceringar skulle förbjudas, samt att böter på en miljon kronor skulle betalas om det ändå gjordes.

Även om fallet mellan Svenska Akademien och NMR
inte blir prejudicerande i den här instansen så ger det
en unik guidning inför liknande framtida mål rörande
klassikerskyddet. Wolk ser dock orostecken kring
domstolens tolkning.

Sanna Wolk är professor i immaterialrätt knuten till
KTH i Stockholm. Hon säger att det måste ha varit en
svår bedömning för domstolen att göra.

– Nu har klassikerskyddet inskränkts genom att domstolen säger att man måste göra en förändring av verket för att skyddet ska gälla. Citat är alltså okej. Däremot betyder det att till exempel satir och parodi av ett
klassiskt verk kan förbjudas efter upphovsrättens
skyddstid på grund av klassikerskyddet. Det är en bokstavlig tolkning som kan innebära allvarliga konsekvenser, säger Sanna Wolk.

– Det kan inte ha varit lätt att navigera upphovsrättsligt med tanke på att Nordfront har utgivningsbevis
och därmed skyddas av yttrande- och tryckfrihetslagen, och båda dessa är grundlagsskyddade – samtidigt
som klassikerskyddet inte tillhör den egentliga upphovsrätten.
Enligt rättens bedömning ska dock klassikerskyddet
ses som ett undantag från den allmänna principen, det
vill säga som om skyddstiden för ett klassiskt verk förlängs bortom de gängse 70 åren efter en upphovsrättspersons död.

NMR och Nordfront har under hela processen tillbakavisat anklagelserna. I dokument som inkom till domstolen innan huvudförhandlingen hävdade man att författarna citerats enligt god sed, att citaten inte har förvanskats, och att klassikerskyddet därför inte skulle
gälla.
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Anders Kylhammar tror inte att domen kommer leda
till en ökning av liknande publiceringar likt dem Nordfront gjort, om domen vinner laga kraft.
– Jag bedömer från min horisont att det inte är många
grupper eller människor i vårt land som har intresse
att återge vårt litterära kulturarv i sådana här kränkande sammanhang, säger Anders Kylhammar.
Kristofer Ahlström
kristofer.ahlstrom@dn.se
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se

16 Ola Larsmo: Slå ner
på antisemitismen genom de lagar som redan finns
Nyheten att regeringen vill kriminalisera förnekande
av Förintelsen landar i min telefon mitt i ett zoomsamtal. Jag hinner lägga märke till att jag själv reagerar på
två olika vis, samtidigt. Jag känner lättnad över att regeringen nu tar ett växande, antisemitiskt hot på allvar.
Och jag undrar genast vad detta kan göra med yttrandefriheten. På sociala medier ser jag att min egen
dubbla reaktion är vanlig. Jag tror också att det är så
man måste reagera: insikt om att antisemitism (och
annan rasism som alltid följer i dess spår) måste bemötas kraftfullare än som sker i dag. Samtidigt måste yttrandefriheten värnas. Det finns inga genvägar.
Morgan Johanssons tanke är att en parlamentarisk
grupp ska se över lagen om hets mot folkgrupp. Ändå
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verkar få i debatten riktigt känna till hur intressant den
lagen faktiskt är. Den kom till 1948 just som en reaktion mot antisemitisk hets, och kallades då ”Lex
Åberg”, efter den antisemitiske bokhandlaren Einar
Åberg som trots flera domar vägrat sluta distribuera
hatpamfletter på flera språk. På Svenska kommittén
mot antisemitisms hemsida berättar rättsvetaren Görel
Granström hela historien bakom lagen – och hur den
redan 1942 föreslogs i riksdagen (av socialdemokrater
och liberaler) och igen -43, då med direkt hänvisning
till ”förintelseåtgärderna” ute i Europa.
Den svenska lagen placerar sig mitt på skalan av liknande lagar. USA:s ”Första tillägg” och dess tillämpningar gör ett förbud av Förintelseförnekande omöjligt. I länder som Tyskland, Frankrike och Schweiz
finns dock sådana lagar. Argumenten mot dem brukar
låta ungefär såhär: Förintelsen är ett av de mest dokumenterade och beforskade folkmorden i historien, och
att förneka det som skedde, helt eller delvis, är dårpipperi i den högre skolan – ur en rationell synvinkel, ska
tilläggas.

Den svenska lagen, i dess nuvarande utformning, gör
det inte förbjudet att förneka historiska fakta. Men det
intressanta är att den gör det till ett brott att ”offentligt
sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om
en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller
sexuell läggning.” Förintelseförnekande sker också
nästan undantagslöst i syfte att ”hota eller uttrycka sig
nedsättande” om judar eller romer.
Problemen med den svenska lagen är inte hur den är
skriven – utan hur den tillämpas. Ur yttrandefrihetssynpunkt är den en anständig kompromiss som inte
bör förstärkas. Ändå känner jag och många en lättnad
över att regeringen agerar. Skälet är just dess usla – jag
skriver det igen, usla – tillämpning av åklagare och enskilda polisdistrikt. Det är ingen hemlighet att hets mot
folkgrupp är ett brott som sällan leder till åtal och än
mer sällan till fällande dom. Det är inte fall som karriärjurister slåss om. Vid Nordiska motståndrörelsens
demonstration i Göteborg 2017 marscherade nazister, i
uniformsliknande kläder, med porträtt på namngivna
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svenska judar och texten ”förbrytare”. De frikändes
från hets mot folkgrupp på en teknikalitet – att det
rörde sig om tryckt material och att det alltså var ett
tryckfrihetsbrott. Sådana manövrer från rättsväsendet,
samtidigt som svenska judar i dag lever med en större
hotbild än på flera decennier, underminerar respekten
för lagen. Men bristen på respekt bör snarare falla där
den hör hemma – hos dem som inte vill tillämpa en
lag, som skrivits just som en reaktion på insikten om
att Förintelsen var en historisk verklighet.
Sättet att slå tillbaka mot antisemitismen i alla dess
former är att tillämpa de lagar vi har, på de sätt de var
tänkta att verka, utan att fega ur. Om Sverige börjar
göra det behöver vi inte få en diskussion om lagändringar som kommer alltför nära den grundlagsfästa
yttrandefrihet vi har all anledning att vara stolta över.
Ola Larsmo
kultur@dn.se

16 Monarkin kan väl
komma till bygden?
I bygden är 95 procent för kungahuset så när vi samlas
för att öva psalmsång börjar vi alltid med kungssången
”Ur svenska hjärtans djup…”
– Dä va ett tjusigt teveprogram om di kungliga i julas å
di ä vältränade på te va trevliga, sa Kråkskytten.
SpotteBörje kom med ett förslag som skulle trygga och
utveckla monarkin i landet.
– Eftersom dä ä så populärt vore dä väl rimligt om dä
funnes en kung å drottning i varje bygd så skulle dä avlasta stockholmskungen en del och så finge Hamnedabygden en egen kung så kan vi sköta kungliga bestyren
lokalt.
Ett genomtänkt förslag där Ständiga Semestern såg
chansen att komma undan blåställsarbete så han åtog
sig ämbetet på stubinen.
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– Bara dä allmänna köper en moped te mej kan jag åka
runt å inviga ladugårdar å dela ut Serafimerorden här i
bygden å jag ä väl skickad för uppdraget, jag har en
skyttemedalj från militärtjänsten å medalj på bröstet,
måste en som kunglighet ha ve Nobelfester å annat
högtidligt.

17 Göran Persson vill
förbjuda vinster i
svenska skolor

Då röt ”allas vår svärmor” Rut till.

Han är bonde, styrelseproffs och ordförande
för gruvjätten LKAB som ska driva Sveriges
genom tidernas största industriprojekt.

– Du har inte balkong på huset ditt så du kan stå å vinka te folket å dä ä ett måste för en kung då ä dä väl
bättre utser Ture å Lilly te kung å drottning för dels har
di stor balkong ä där ä lättvinkat å så ä Lilly gift mä en
tysk i Strömsnäsbruk.

Men Göran Persson fortsätter också att kommentera politiken. Han vill förbjuda vinster i
skolan och göra kommunalskatten lika över
hela landet.

– Vi kunde be Kolarn smida en krona av plåtbitar från
kylaren på Essmans gamla Buick för en kung bör nog
fan ha en rejäl krona, sa Nödslaktarn.
Det var inget dumt förslag.

– Det är inte hållbart att de fattigaste kommunerna har den sämsta servicen.
Tidigare statsministern har hunnit med att sälja en tjur
före intervjun med DN – den har inget namn, bara ett
nummer, 1983. Priset blev 27 000 kronor

Bengt Nyström, Hamneda
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– Den har gjort färdig sin tjänst hos oss, nu får den
sprida sina spermier på en annan gård, säger han sakligt.
Han och hustrun Anitra Steen bor på den sörmländska
gården Övre Torp, och driver dels skogsbruk, dels
köttproduktion med 80 renrasiga Hereforddjur. Det är
uppenbart att han gillar livet där ute, det har blivit
ännu mer av en bas under en pandemitid när han ”inte
har varit på Arlanda på ett år.”
– Vi kommer inte att kunna klara klimatfrågan i Sverige utan de gröna näringarna, jord- och skogsbruket.
Men båda de branscherna är tillbakatryckta och de
som jobbar där känner sig inte sedda eller lyssnade till.
Göran Persson är 72 år, och säger själv att han jobbar
mer än heltid och inte vill trappa ned. Det är gården,
ordförandeskapen i bland annat gruvbolaget LKAB och
Swedbank och uppdraget hos kommunikationsföretaget Kekst, tidigare JKL. Men agitatorn i honom lever
också, och han följer ”skogsdebatten”, inte minst genom DN:s artiklar.

– Träden ska räcka till mycket, och nu vill ju andra
branscher än skogsindustrin använda dem. Att det blir
konkurrens om råvaran är ett fantastiskt läge för
svenska skogsbönder och för landsbygden. Men min
poäng är att vi ska använda skogen, inte bara betrakta
den som en resurs för biologisk mångfald eller kollagring, säger den tidigare ordföranden i statliga Sveaskog.
– Jo, det finns en del som hanterar trakthyggesbruket
okänsligt, hyggena blir för stora. Samtidigt ska vi vara
medvetna om att hygge bruket behövs för att klara
produktionen.
Det låter som om du viftar bort biologisk mångfald och
kolsänkor?
– Nej nej, tvärtom. För mig är det så att det inte bara
går att kombinera, det ska kombineras med produktion. Vi ska vara bäst i klassen i biologisk mångfald och
hänsyn. Men kom också ihåg att det finns betydligt
mer skog som är skyddad trots att den inte är registrerad som sådan, till exempel i strandskyddade områden.
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Göran Persson menar att det svenska jordbruket är
under stark ekonomisk press, när ambitionen egentligen borde vara att bli betydligt mer självförsörjande på
livsmedel.
– Snart ska vi ha en ny generation bönder och då är
kapitalfrågan svår. Jordbruken blir allt dyrare men genererar allt mindre pengar. Den som äger en gård är
väldigt rik men har inga pengar.
Men jordägare Persson och Steen är både rika och har
pengar?
– Vi är undantag, vi skulle inte ha varit här om vi inte
haft andra inkomster i botten, vi är inga bra exempel.
Göran Persson, som påminner om att han lanserade
begreppet ”Det gröna folkhemmet för 25 år sedan,
hävdar att klimatfrågan måste ses som en drivkraft för
förändring.
– För många handlar den dock om att stoppa utvecklingen, att det gått för långt. För mig handlar det om

forskning, nya metoder, investeringar som ger tillväxt.
Då kan klimatomställningen bli på riktigt.
Något som ska bli på riktigt, och väldigt stort, är det
som LKAB självt kallar det hittills största industriprojektet i svensk historia. Ett försök för Sveriges fjärde
största koldioxidutsläppare, där Göran Persson är ordförande, att kuva klimatutsläppen och samtidigt öka
lönsamheten.
Ett projekt som kan ge tusentals nya jobb men också
miljöpåfrestningar, och som kräver bättre infrastruktur och en väldig massa elektricitet.
Företaget ska satsa 10–20 miljarder i 15 år för att automatisera gruvdriften, återvinna värdefulla metaller
och sälja fossilfri järnsvamp för ståltillverkning i stället
för dagens pellets. Orsaken är enkel:
– Om vi inte gör den omställningen är vi inte med i
matchen – då kommer vi att konkurrera med gårdagens teknik och vara kvar i gårdagens problem.
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Hur mycket fick du argumentera för projektet inför
ägaren staten?

mycket kapital. Trycket att göra detta till en folkaktie
är inte särskilt stort, skrattar Göran Persson.

– Inte mycket alls. Det var snarare åt andra hållet, att
jag fick inskärpa vilket enormt projekt vi startar och
vilken uthållighet som krävs från dem. Det är enorma
summor årligen, och det oavsett konjunktur.

Efter att ha avgått som stat minister värvades Göran
Persson som välbetald konsult av JKL, som hjälper företag och organisationer med alltifrån mediehantering
till opinionsbildning. I dag ingår bolaget i amerikanska
Kekst CNC, ett av världens största företag inom ”strategisk kommunikation”.

Det handlar om mellan 100 och 300 miljarder i kostnader. Hur kan en före detta finansminister godkänna
ett sådant i glapp i kalkylen?
– För att det är svårt att vara precis i dagens läge, det
är osäkert hur stort detta blir. Vi tror att vi klarar en
stor del av finansieringen själva eftersom vi kommer
att öka omsättningen och vinsten när vi säljer en produkt av högre kvalitet. Men ägaren måste vara där, vi
kan komma i lägen då vi inte själva kan få fram investeringskapitalet.
Så det är inte läge för en bör notering?
– Nej, nej, nej. LKAB är ett företag som passar illa på
börsen, det handlar om en väldig långsiktighet och

– Typuppdraget? Att vara klok farbror åt unga välutbildade anställda på byrån, som inte hunnit bli så erfarna. Jag har ju ofta sett problemen förut, minns vad
jag missade eller underskattade då.
Man kan väl kalla dig lobbyist för speciella intressen
också?
– Det beror på vad man lägger in i begreppet, jag har
aldrig strävat efter den titeln. Men om man menar att
påverka ett förlopp med bra underlag och argument ...
då är väl det ganska vanligt i västerländska demokratier?
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Du har varit på JKL/Kekst sedan 2007, du var statsminister mellan 1996 och 2006. Var har du gjort största nytta?
Göran Persson börjar skratta.
– Det vet jag inte, det vill jag inte bedöma själv men jag
hoppas och tror att det var under tiden som statsminister. Men däremot kan jag säga att det inte är onyttig
verksamhet jag sysslat med efter det. Och jag har fått
fortsätta att göra något som är viktigt för mig – att tala
inför en stor publik.
Det är ändå ett rejält kliv från uppväxten på Jägaregatan i Vingåker till herrgården på Torp; från kommunalpolitiken i Katrineholm till Keksts ”Global advisory
board”; från arbetarhemmet med två statarbarn som
föräldrar till en inte oansenlig privat rikedom.
Vad har klassresan gjort med Göran Persson? Frågan
gör honom tyst för ett tag.
– Jag vill ju väldigt gärna tro att jag i grund och botten
är samma kille som lämnade Vingåker i en tvåtakts

Saab utan bromsar. Jag trodde att jag skulle komma
tillbaka. Så blev det inte men jag har aldrig lämnat
Vingåker – i den meningen att jag fortsatt att hämta
kraft från rötterna. Och jag har insett att det finns
många med min bakgrund ute i Europa – på det sättet
är det ingen skillnad på Bryssel och kommunstyrelsen i
Katrineholm.
– Men jag hoppas att jag även förvärvat något, blivit
klokare, på vägen. Annars hade det varit dystert.
Man kan ana uppväxten när han i konferensrummet på
Swedbank, där han är ordförande, citerar titeln på sin
gamla bok ”Den som är satt i skuld är icke fri”. Han
tycker att låntagare ska amortera, men vill sänka kravet på 15 procents kontantinsats.
– Vi verkar ju aldrig komma i kapp när det gäller att
bygga hyresbostäder, så då måste folk köpa. Men när
det handlar om halvmiljonbelopp då har de flesta
männ skor från enklare förhållanden inte en chans.
Vill du ta bort kontantinsatsen?

i

711

– Inte helt, men reducera den – med hur mycket håller
jag öppet. Samtidigt kan jag tänka mig en mer disciplinerad amortering, där har vi banker varit för generösa.
Göran Persson rivstartade i rikspolitiken genom att
med fem rösters majoritet driva igenom en kommunalisering av skolan, en reform som fyller 30 år i år. Den
har han fått på huden för, den har han lika många
gånger försvarat.
Strax efter kommunaliseringen kom friskolereformen,
den debatten är het även i dag. Persson är tydlig, han
vill förbjuda vinster i skolan.
– Det är så dumt, det är en anomali, en motsägelse. Vi
har skolplikt, samhället straffar dig om du inte följer
den, och så ska barnen mötas av företag som kan använda vinstintresset som sållningsmekanism.
Vem ska driva din åsikt politiskt?
– Jag tycker det vore en naturlig fråga för socialdemokratin men hör också omfattande diskussioner i pro-

gressiva borgerliga kretsar: Vi ska ha en skola för alla,
det har vi råd med.
Hur är ditt förhållande till socia demokratin?
– Det är oförändrat väldigt, väldigt starkt. En del är katoliker, jag ÄR socialdemokrat.
Vad gör regeringen rätt, vad gör den fel?
– Då är man inne på att recensera, det ska man passa
sig för när man inte är med i spelet. Jag vet hur illa jag
själv tyckte om före detta politiker som satt på läktaren
och begrep allt bättre.
Vem har det politiska initiativet i dag?
– Tegnell heter han. Pandemin har skapat en helt ny
situation, har kastat en skugga över svensk politik. När
vänteläget är över gäller det att ta initiativet och försöka sätta agendan.
Göran Persson menar att reg ringsfrågan efter nästa
val är väldigt svårbedömd – ”det kan handla om tiondelar”.
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– Som alltid är det den som har den bästa berättelsen
om hur man åstadkommer tillväxt och rättvis fördelning som vinner. Jag tror att pensionerna blir avgörande, de är för låga. Vi har en åldrande befolkning –
och den är dessutom bra på att rösta.

Efter en längre tid som kommunalpolitiker i Katrineholm blev han 1989 skolminister och drev igenom
kommunaliseringen av den svenska skolan.
Han var finansminister 1994–96 och därefter statsminister fram till 2006.

Han tror dock inte att frågan om kommunalskatten blir
en va vinnare, inte denna gång:
– I kommunerna har vi lagt ansvaret för det som vi
tycker ger ett bra liv – bra omsorg, skola, äldreomsorg.
Men som det funkar nu har de som betalar högst
kommunalskatt sämst service. Det är inte hållbart, jag
vill ha en enhetlig skatt för hela landet.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
FAKTA. GÖRAN PERSSON

Göran Persson är 72 år och tidigare svensk statsminister (S), född i sörmländska Vingåker.

Året efter blev han konsult på kommunikationsföretaget JKL, numera Kekst CNC.
Göran Persson är i dag ordförande i bland annat gruvbolaget LKAB, Swedbank, Scandinavian Biogas Fuels
International och Greengold Group, som investerar i
europeisk skog. Han har tidigare varit or förande för
Sveaskog
Hustrun Anitra Steen, bland annat tidigare vd för
Systembolaget, är styrelseordförande i bland annat
AFA Livförsäkring, Teracom, som sköter samhällskritisk kommunikation och det statliga fastighetsbolaget
Akademiska hus.
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Tillsammans äger de Baven AB, som bland annat driver skogs- och jordbruk på den sörmländska gården
Övre Torp.

17 Säsongen slut för
festande anställda
20 anställda på Skistar i Sälen hade tidigare i veckan
en olovlig fest som strider mot företagets pandemiregler, skriver flera medier. Nu får de sluta sina jobb tidigare än de tänkt sig.
– Konsekvensen är att vi kommit överens med de berörda om att de inte längre är i tjänst de återstående
dagarna av säsong anställningen, säger vd:n Stefan
Sjöstrand till SVT Dalarna.
I januari sparkades 13 personer som ordnat en fest i en
personalbostad i Ve dalen. I februari hände samma
sak i Sälen, då handlade det om ett tiotal anställda.
TT
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Appen är otillåten och enligt Stockholms stad är den
även olaglig.

17 Stockholms stad polisanmäler appen Öppna skolplattformen

Utbildningsdirektör Lena Holmdahl säger att utbildningsförvaltningen inte är negativa till appen i sig, men
att staden har ett stort ansvar för användarnas personuppgifter.

Den alternativa appen Öppna skolplattformen
begår dataintrång mot Stockholms stad, hävdar kommunen efter en utredning av det privata initiativet som delvis ersätter den skanda omsusade it-satsningen Skolplattformen.

– Detta är ett helt nytt fenomen för oss, så vi har varit
noga med att titta från alla olika perspektiv och kommit fram till att detta inte är enlighet med gällande lag,
säger hon.

– Vi måste följa alla lagar och regler och skydda de personuppgifter som finns, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Utbildningsförvaltningen har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten om en befarad personuppgiftsincident. De kommer också att göra en polisanmälan om misstänkt dataintrång. Exakt hur den
kommer att formuleras är inte klart, uppgav Lena
Holmdahl på torsdagen.

DN har tidigare rapporterat om hur en grupp föräldrar
med bakgrund i it-branschen har utvecklat sin egen
app för att få Skolplattformen, stadens utskällda itstöd för skolan, att fungera bättre. Appen hämtar data
från stadens system, men presenterar den i en app.
Initiativet möttes med skepsis från staden, som inledde
en utredning. Nu är den klar, och slutsatsen är tydlig:

Appens utvecklare har tidigare liknat sin den vid hur
vanliga web läsare som Chrome eller Safari hämtar information från en webbserver och presenterar den för
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användaren. Appen ansluter dock till andra delar av
systemen, via tekniska gränssnitt som brukar kallas
API:er. Sådana kan vara öppna och bygga för att vem
som helst ska kunna ansluta till dem, men så ser inte
Stockholm på dem i dessa fall.
Det är inte fråga om att appens skapare hackar sig in i
något löse ordsskyddat system, men staden bedömer
ändå informationsinhämtningen som olaglig, vilket de
ansvariga för appen inte håller med om.
Christian Landgren, en av initiativtagarna, är förvånad
över stadens beslut.
– Om de vill ta ansvar för personuppgifterna skulle de
kunna teckna avtal med oss. Jag ser inte varför en polisanmälan är den mest konstruktiva sättet att komma
framåt. Det finns också många tekniska fel i deras utredning, säger han.
– Är detta ett dataintrång, då finns det väldigt många
brottslingar i Sverige i dag. Det är så här mycket it-utveckling går till i dag. Det känns mer som ett utspel,
vilket jag som medborgare tycker är obehagligt.

Lena Holmdahl understryker att de som använder
Skolplattformen i dag inte behöver vara oroliga för hur
deras personuppgifter används – hon säger att staden
har koll på vad som görs i Öppna skolplattformen.
– Hade det inte det varit så så hade vi stängt ner Skolplattformen. Vi har kontroll på den situation som just
nu råder och är måna om att verksamheten kan fungera.
Lena Holmdahl säger också att om utredningen landat
i att datainhämtningen varit laglig så hade staden kunnat dela med sig av sin information.
– Om det följer alla lagar och regler så är inte vi motståndare till it-utveckling. Det är inte så att vi tycker att
det bara är vår app som ska få finnas, den kostar ju
ingenting, så det är ingen fråga om konkurrens.
Amanda Lindholm
amanda.lindholm@dn.se
Linus Larsson
linus.larsson@dn.se

n

716

17 ”Starta en kurs i
översättningskritik”

översättarens uppgift att återskapa stilen genom att
finna och fläta en kombination av ett oändligt antal redan använda, citerade, ord på svenska.

”Följsamt” och ”smidig språkdräkt” – bokrecensionernas ord om översättningar är inte
särskilt varierade. Författaren Lars Kleberg
har läst ett nytt tidskriftsnummer som gör
översättningens konst konkret – och efterlyser
en ny utbildning för litteraturkritiker.

Vidare i samma nummer skriver Jonas Brun, översättare av Louise Glück, dagbok om arbetet med en enda
dikt och med Nobelföreläsningens prosa. Med all
önskvärd tydlighet demonstrerar han hur all översättning handlar, som Kristoffer Leandoer skriver i Svenska Dagbladet, om ”ens förmåga att översätta erfarenheter, främmande eller välbekanta, som någon annan
satt ord på, från ett språk till ett annat” (12/4 2020).

Är du trött på recensionsklichéerna om översättningar
– alla dessa ”följsamt”, ”kongenialt” och ”smidig
språkdräkt”? Tag då och läs det nya numret av Med
andra ord! I nummer 106 rullas det ut en matta av
möjligheter att tala mångsidigt och konkret om översättningens konst. Olika språk som gör konsten synlig
prövas.
Numret inleds av en briljant essä av Inger Johansson
om arbetet med att skapa en motsvarighet till Mircea
Cartarescus barocka stil på svenska. Då dennes ”Orbitor”-romaner i sig är citerande och självciterande blir

John Swedenmark analyserar i en artikel som inleder
en välkommen serie i Med andra ord om översättningskritik hur små skillnader i ordval eller rytmiska
förskjutningar kan få betydelse för läsningen av en
dikt. Exemplet är William Carlos Willams ”Den röda
skottkärran”, som senast översatts av Ebba Ribich och
Charlotte Jung:
så mycket att bära
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för
en röd skottkärra
täckt av regn-

nummer av Med andra ord utlovas en artikel om senare års många översättningar av Rainer Maria Rilke.
Utmärkta kurser i alla möjliga ämnen inrättas vid våra
universitet och högskolor. Vem blir först med att starta
en kurs i översättningskritik? Jag gissar att söktrycket
skulle bli stort.

vatten
vid de vita

Lars Kleberg är författare och huvudredaktör för
Svenskt översättarlexikon.

kycklingarna

Lars Kleberg

Swedenmark jämför tidigare översättningar som också
låter originalets chickens sluta med kycklingarna.
”Hela fyra stavelser, varav tre tämligen mumliga”, skriver Swedenmark. Men det är, menar han, sådant vi har
att finna oss i, med den svenska substantivböjningens
tvång.
Annars är Ribich och Jung djärvare än föregångarna.
Analysen slutar: ”Men det är ingen Mello-omröstning.
Man behöver inte bestämma sig för vilken som är bäst.
Bara konstatera att mångfald är en rikedom”. I nästa
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17 Martin Hellström läser tre avhandlingar
om barns kulturvanor
Sara Andersson
”Läsande flickor”
Stockholms universitet, 2021
Att undersöka vad, varför och varför inte ungdomar läser har länge varit aktuellt. Gärna vill vi tro att det förr
moraliserades kring bokval och litteraturtolkning, på
ett sätt som inte längre förekommer. Men Andersson
visar genom att studera läsarundersökningar från
1900-talets början och framåt på något annat. ”Flickan
som läsare blir liksom förr även i dag kritiserad för sin
ytliga, slukande och obildade läsning” står det i inledningen. Och i avslutningen jämförs de test som förknippas med staden Pisa med forna tiders husförhör.

Om ”Läsande flickor” ges ut i en mindre akademisk
form skulle den vara sprängstoff i läsforskningsdebatten, eftersom den frågar varför de som undersöker flickors läsning också måste uppfostra dem.

Gustav Borsgård
”Litteraturens mått”
Umeå universitet, 2021
En helt färsk avhandling som frågar varför barn alls
motiveras till läsning. Här visas att skönlitteraturen
har svårt att hävda sig i sin egen rätt utan sammankopplas med en demokratisk fostran, vilket leder fram
till allt för ideologiska litteraturtolkningar.
En del av studien består av överraskande lärarsamtal.
De avslöjar en kreativ hållning till fyrkantiga styrdokument och en vägran att låta litteraturen utgöra väggar till en uppfostringsanstalt.

Sandra Grehn
”Dom stökar och bråkar och kastar sten”
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Göteborgs universitet, 2020
Även Sandra Grehn intresserar sig för kulturmottagaren, i det här fallet publiken på Backateatern. Hon
konstaterar att deras reaktioner måste förstås utifrån
den tid som de lever i. Men samtidigt innebär inte
publikens gemensamma samtid att de förhåller sig lika
till den. Grehn sätter därmed fingret på att barn som
publik eller läsare aldrig utgör en homogen grupp, lika
lite som vuxna gör. Ingen publik- eller läsarundersökning i världen kan komma fram till vad samtliga barn
tycker eller uppfattar.
Martin Hellström

17 Stoppa smittan i skolan!
Folkhälsomyndigheten hävdar att öppna skolor stärker
hälsan hos barn och unga. Jag håller inte med. Fjärrundervisning gör att barn med föräldrar eller syskon i
riskgrupp slipper vara rädda för att ta hem coronasmitta. Och för barn som är mobbade eller mår dåligt i skolan blir vardagen lättare. Kanske förbättras tvärtom
hälsan för många barn genom möjligheten att studera
på distans? Under många år har vi fått höra att skolan
måste digitaliseras, så att vi blir förberedda för ett digitalt arbetsliv. Och vuxna up manas att jobba hemifrån.
Ändå tvingas vi vara kvar i klassrummen. Det känns
inte logiskt.
LEO NILSSON

Ålder: 14 år.
Bor: I Stockholm.
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Familj: Pappa, bonus- mamma, mamma och lillasyster,
11 år.
Husdjur: Hunden Nalu.
Intressen: Alpin skidåkning och dataspel.
Favoritmat: Mormor Evas lax.
Favoritämne: Matte och historia.
VILL DU OCKSÅ VARA TYCKARE?

Skriv till KPtyckaren@kpwebben.se. Glöm inte kontaktuppgifter!

17 EKG: Allting går att
sälja...
Tag alltid Tulo lyser det i rött och vitt en bit från S:t Eriksbron. Skylten har lyst (i alla fall till och från) i nästan hela mitt liv. Jag såg dagens ljus 1954, Tuloskylten
blev en del av nattens året efter.
Just den här skylten har varit hotad vid ett antal tillfällen, men nu tycks den vara räddad och det är ett ljus i
detta pandemimörker om ni frågar mig.
Inte för att jag tror att folk i gemen knaprar mer halstabeller om skylten är tänd eller släckt, men visst påverkas vi av alla dessa reklambudskap? På något sätt
finns de kvar i ens medvetande. Länge.
Jag säger bara: ”Zingo – försvinnande god” och ”Hälsan för halsen – Bronzol”. För att inte tala om ”Ta vad
ni vill och jämför med Tend”, ”Bort med gula hinnan –
Pepsodent”.
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Produkter som man stoppar i munnen och produkter
som används för olika typer av rengöring har oftast
lanserats med en käck slogan.
Förmodligen finns det statistik hos företagen på om
reklamen har haft avsedd effekt. Jag bryr mig lika lite
om det som jag bryr mig om att prova nya produkter
på grund av – eller kanske tack vare – reklambudskapen.
När det gäller Tulo var den i starkaste laget för mig när
jag var barn. Jag föredrog andra tablettaskar, men jag
tyckte att det var vansinnigt spännande att se de vita
tabletterna ”rinna” nedför fasaden, precis som när jag
stod vid Slussen och tittade på Stomatolskylten.
Nej, jag vet att Stomatolskylten inte är en neonskylt
utan att det är 1361 glödlampor som lyser upp både tuben, den vinklade borsten och krämen.

När jag skrev om ljusskyltar förra veckan hörde Anna
av sig och berättade hur namnet Stomatol hade uppkommit. Hon hade hört från sin mormor Karin att det
var en tandläkare som inte hade några patienter och
tänkte högt för sig själv: Vad ska jag göra med min
tomma stol - Tomastol - Stomatol.
Om det stämmer är det en rolig historia. Om den inte
stämmer fick den i alla fall mig att dra på munnen,
även om just den tandkrämen inte är något som kommer över mina läppar.
Eva-Karin Gyllenberg
eva-karin.gyllenberg@dn.se

Tandkrämen är en historia
för sig eftersom den kommer från fel håll.

Tandkrämen är en historia för sig eftersom den kommer från fel håll, något som har förvånat och för all del
förargat mången förbipasserande genom åren.
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hat”, att de är ”arroganta och överlägsna” och att de
”styr egentligen massmedia i hela världen”.

18 Peter Wolodarski:
Sverige ursäktade judehatet när det kom
från Mellanöstern.

Den antisemitiska propagandan var så grov, systematisk och oförblommerad att den förde tankarna till
Nazi-Tysklands ökända kampanjorgan Der Stürmer.

Det är inte länge sedan som den svenska offentligheten blundade för antisemitisk hatpropaganda. Varför dröjde reaktionen så länge?

Per Ahlmark, som var en stridbar debattör, utgick från
att hans inlägg i SVT skulle få konsekvenser. Han föreställde sig att Radio Islam skulle uppmärksammas,
fördömas och lagföras som hets mot folkgrupp.

Sommaren 1987 hade Sverige fortfarande bara två tvkanaler. I en av dessa fick den tidigare Folkpartiledaren Per Ahlmark fem minuter av progra ledaren Siewert Öholm för att säga vad han ville.

Men i offentligheten möttes inlägget med tystnad. Likgiltigheten var kompakt, skriver Per Ahlmark i boken
”Det eviga hatet”.

Han tog upp en unik svensk nä radiostation som hette
Radio Islam. Den skilde sig från allt annat som sändes i
etern genom att pumpa ut grova utfall mot judar.

Och inte bara det. I takt med att Radio Islam uppmärksammades av Per Ahlmark och Svenska kommittén
mot antisemitism, framkallades en mo reaktion: det
började uttryckas förståelse och försvar av Radio Islam
och dess grundare Ahmed Rami.

Lyssnarna fick bland annat veta att Förintelsen är en
”propagandabluff”, att ”judarna provocerar rasism och
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Rami kommer från en annan kulturkrets, hette det i
diskussionen. Vi ska inte strypa debatten om konflikten i Mellersta Östern.

av regeringens aktuella utspel om att kriminalisera
förnekandet av Förintelsen.
I dag råder det partipolitisk konsensus om att antisemitism och andra liknande hatbrott är allvarliga samhällsproblem som måste motverkas kraftfullt.

Det var som att Radio Islam ägnade sig åt normala politiska inlägg. Eller att vi skulle bortse från hetsen, bara
för att den som spred propagandan hade invandrat
från ett arabiskt land och kanske själv utsattes för rasism. Förståelse gled över i upprörande ursäkter.

Då, i 1980-talets Sverige, blev jud hatet uppmärksammat och bekämpat av några eldsjälar. De arbetade
mestadels i motvind. Per Ahlmark och gruppen kring
honom skrev underlag till rättsväsendet och drev hela
tiden på. Bristen på kunskap bland myndighetsföreträdare var skriande. Bortsett från KD-ledaren Alf Svensson visade partiledarna ett förstrött intresse.

När det senare blev rättegång vittnade till och med flera namnkunniga professorer till Ahmed Ramis försvar.
Judehatet var i detta fall minsann inte judehat, intygade de.
Tack och lov svalde aldrig domstolarna den obehagliga
argumentationen. Ahmed Rami dömdes för hets mot
folkgrupp i Stockholms tingsrätt på 18 punkter – och i
hovrätten på 17 punkter. Ett slags rättsligt rekord i
hatbrott.

Det var först efter att Ahmed Rami dömdes som det
började vända.

Men historien om Radio Islam är intressant som spegel
av en radikalt annan tidsanda, särskilt mot bakgrund

På 1980-talet uttalades det i Sverige till och med förståelse och försvar för internationella figurer som förnekade Förintelsen, som den ökände franske historierevisionisten Robert Faurisson. På Historiska museet i
Stockholm såldes Sions vises protokoll – 1900-talets
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kanske farligaste hatskrift – under en utställning om
islam.

länge innan den svenska offentligheten öppnade ögonen och reagerade.

Det blev knappt någon uppståndelse.

Att Sveriges justitieminister vill ta krafttag mot dem
som sprider ha propagandan borde glädja alla. Så var
det inte tidigare.

På 30 år har kampen mot antisem tism gått från att
vara smal till att bli bred, vilket också medfört att den
använts som ett slagträ.
Men det är ett enormt lyft jämfört med den tidigare
likgiltigheten.
På 30 år har samtidigt problemen förändrats: antisemitismen har fått ökad spridning genom sociala medier, den återfinns på ett tydligare sätt i grupper med
bakgrund i Mellanöstern och i högernationalistiska
opinioner. Och samtidigt har hotet mot judar från
våldsinriktade islamistiska och nazistiska grupper blivit mer påtagligt, enligt Henrik Bachner, ledande
svensk forskare om just antisemitism.
Ahmed Rami och hans Radio Islam framstod på 1980talet som ett undantag. Sett i historiens ljus var han
kanske bara före sin tid. Och det dröjde alldeles för

Men det är, som Ola Larsmo påpekade på DN Kultur
tidigare i veckan, tveksamt om ett förbud mot att förneka Förintelsen kommer att hjälpa kampen mot antisemitism och stärka den svenska demokratin.
Förslaget väcker många frågor:
Varför just Förintelsen? Varför inte andra folkmord?
Och hur kommer den historiska diskussionen i stort att
påverkas av sådana förbud?
Den som använder Förintelsen för att samtidigt hetsa
mot judar, kan i Sverige redan i dag dömas för hets
mot folkgrupp. Det skedde under Radio Islam-rättegångarna. Det finns en rättslig praxis på detta område,
även om den är mindre känd. Det är allt annat än en
”fjantig idé”, för att citera chefredaktören för Sverige-
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demokraternas tidning Samtiden, att polisen håller
ögonen på dem som förnekar Förintelsen.
Problemet har ofta varit att de befintliga lagarna inte
använts. Och att kunskapen om hatbrott bland polis,
åklagare och domstolar varit för låg.
Radio Islam hade aldrig gått till den svenska rättshistorien som det kanske tydligaste exemplet på systematisk hets mot folkgrupp, om inte akademiker och
skribenter som Per Ahlmark, Henrik Bachner, Jackie
Jakubowski och Stéphane Bruchfeld engagerat sig.
Så individberoende och skört får inte ett rättssystem
vara.
På 30 år har mycket blivit bättre. Och mer kan göras,
särskilt vad gäller de globala, digitala plattformarnas
ansvar. Men den stora utmaningen är fortfarande inte
att lagarna är för tama. Det är att för få känner igen
och reagerar mot fördomarna, konspiration teorierna
och hetsen.
Peter Wolodarski peter.wolodarski@dn.se

18 Björn Wiman: Därför är världen full av
idioter
Det finns en serieruta av konstnären Gunnar Lundkvist
som har blivit så klassisk att den i dag finns att införskaffa på allt från snofsiga auktionsfirmor till T-shirts
och kylskåpsmagneter. Den föreställer en hundlik figur
som reflekterar över tillvaron med orden ”Varför är
världen full av idioter?” och en person med grisansikte
som svarar: ”Vad menar du?”. Samtidigt pekar en informativ pil på grisen: ”Idiot”.
Kanske kan man se Lundkvists verk som en svartsynt
förutsägelse om de pseud vetenskapliga teorierna i
den hårt kritiserade boken ”Omgiven av idioter”, som
under de senaste åren blivit en succé i stora delar av
näringslivet.
Men vem är det egentligen som är en idiot? Professorn
i statsvetenskap Sofia Näsström berättar i sin nya bok
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”Demokrati – En liten bok om en stor sak” historien
om ordets ursprung i antikens Aten. Där drog man en
tydlig gräns mellan det privata livet i hem och hushåll
och det offentliga livet på torget, där man diskuterade
ädla och viktiga ting som statskonst, krig och politik.
De som trots detta valde ”det lilla livet” framför det offentliga på torget ansågs ”idiotiska”, från grekiskans
ord för privatperson, idiotes.
Håller coronapandemin på att förvandla oss alla till
idioter? Det vill säga ställa oss utanför intresset för
demokratin och dess möjligheter? Det skulle i så fall –
som Sofia Näsström skriver – förstärka en trend som
fanns redan före pandemin, där mycket av det som tidigare var offentligt håller på att förvandlas till privata
värden: naturen prissätts, allmänningar och offentliga
egendomar säljs ut, människor beskrivs som humankapital, vård och skolor privatiseras. ”Vi uppmuntras
att tänka på oss själva. Som idioter”, skriver Näsström.
Vad som händer på längre sikt är för tidigt att säga,
men redan nu finns en mängd varningstecken. Demokratins situation i världen var prekär redan före coro-

napandemin och har knappast förbättrats av de mått
och steg som regeringar över hela världen har vidtagit i
dess spår. Aftonbladets Oisín Cantwell konstaterade
nyligen i en syrlig krönika att den svenska regeringen i
och med förlängningen av den nya pandemilagen genomför den största inskränkningen av demokratin i
modern tid och att detta har skett helt utan protester
eller reaktioner i offentligheten. Inskränkningar av rätten att demonstrera, rätten till politisk organisering
och rätten till fri rörlighet har genomförts utan att mötas av annat än gäspningar. Det säger någonting väsentligt om vad pandemin har gjort med oss, konstaterade Cantwell.
Den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev konstaterade
för ganska precis ett år sedan, i pandemins inledningsfas, att vi hade hamnat i en situation som påminde om
hur de stora samhällsdystopiska romanerna allihop
förverkligades samtidigt. Mycket av det som tidigare
hade ansetts vara politiskt omöjligt att genomföra visade sig vara förbluffande möjligt. Av de sju förutsägelser som Krastev formulerade om hur covid-19 skulle
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förändra världen har i stort sett alla gått i uppfyllelse.
Exempelvis har pandemin, som Krastev förutspådde,
stärkt statens roll och fått människor att sätta sitt hopp
till att myndigheter och regeringar ska organisera
skyddet mot sjukdomen och även rädda ekonomin från
kollaps. Likaså har både nationalstatens och nationalismens betydelse stärkts, liksom allt fler stater har
kommit att använda allt mer auktoritära metoder för
övervakning och datainsamling av sina medborgare.

uppkommit i Kina och bär samma namn som ett mexikanskt öl.”

En av de mest precisa av Ivan Krastevs förutskickelser
våren 2020 gällde konsekvenserna för globaliseringen i
allmänhet och presidentvalet i USA i synnerhet. Ivan
Krastev tänkte sig att globaliseringen, i den form som
vi hittills har känt den, kommer att bli kraftigt försvagad när coronapandemin klingar ut. ”Det skulle verkligen vara en historiens ironi”, skrev han med en underfundig formulering, ”om Donald Trump förlorar presidentvalet i november på grund av en allvarlig backlash
för globaliseringen, en backlash han själv har underblåst, och till slut blir besegrad av ett virus som har

Detta var exakt vad som hände. Vilket på intet sätt betyder att den amerikanska demokratin är utom fara.
Tvärtom pågår ett slags fortsättning på den mjuka
statskupp som Trump inledde, med stöd av många republikaner, i samband med presidentvalet. Sofia Näsström var en av de första som såg vad som var på väg
att hända, när hon skrev på DN Debatt efter presidentvalet i början av november: ”Vad vi bevittnar i skrivande stund är ett försök till statskupp av Trump och hans
administration. Det är dags att sluta blunda, och kalla
det som sker vid dess rätta namn. Och våga dra rätt
slutsatser av insikten.”
Efter Joe Bidens tillträde har republikanerna i många
delstater intensifierat sina försök att påverka nästa valresultat genom systematisk voter supression, som syftar till att försvåra för framför allt för svarta och andra
minoriteter att rösta. Försöken, som inleddes redan
under Trumps administration, kan handla om att göra
det krångligare att registrera sig inför valet eller att
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manipulera valdistriktens gränser på ett sätt som gynnar det egna partiet. Man försöker också korta tiden
för förtidsröstning, begränsa brevröstningen och införa
striktare id-krav. I Georgia är den föreslagna omfattningen av inskränkningarna unik i modern tid.
Hur denna strid slutar kan avgöra om den amerikanska demokratin ska kunna resa sig efter den misshandel
Donald Trump utsatte den för eller om den kommer
fortsätta sin färd mot avgrunden.
Den stora frågan från stormningen av den amerikanska kongressen i januari hänger kvar, också i Sverige.
Vad händer med demokratin om politikens huvudaktörer inte längre godtar de grundläggande spelreglerna?
I dag är världen full av idioter, också inom politiken.
Björn Wiman
bjorn.wiman@dn.se

18 Journalistisk bragd
om hemlig pionjär
Märta Måås-Fjetterström var känd för att vara
tillknäppt, fåordig även om sin mattkonst. Annika Persson har pusslat ihop hennes livshistoria till en levande och rik biografi. Birgitta Rubin har läst den.

Annika Persson
”Var vid gott mod. En bok om konstnären fröken Märta Måås-Fjetterström”
Albert Bonniers förlag, 249 sidor
Märta Måås-Fjetterström är en av Sveriges bästa textilkonstnärer genom tiderna, kanske den allra främsta.
Hennes mattor från 1900-talets första decennier pryder golven i åtskilliga slott, styrelserum och påkostade
offentliga miljöer, därtill representerade på västvärldens stora museer. På senare år har intresset för hennes högklassiga mattkonst tagit ny fart, auktionspriser

 

729

landat på flera hundratusen kronor och mycket försvinner utomlands.

grund av pandemin. Coronan har nog ställt till det för
bokproduktionen också, men att researchen tagit 4–5
år beror främst på det begränsade biografiska källmaterialet. Vid Märta Måås-Fjetterströms död 1941 brände och slängde syskonen alla personliga dokument som
brev, foton, anteckningar och skisser, med undantag
för akvarellerna.

Att filmmogulen Steven Spielberg äger en av hennes
mattor är en talande anekdot, som rivstartar Annika
Perssons biografi ”Var vid gott mod. En bok om konstnären fröken Märta Måås-Fjetterström”. Mattan ifråga
är en halvflossa som heter ”Ursula”, får jag veta, med
ett klassicistiskt mönster i rosa, grönt och gult. Den är
ritad 1935, då den svenska pressen just geniförklarat
henne.
2019 fyllde Märta Måås-Fjetterströms livskraftiga
mattföretag i Båstad 100 år, vilket firades med en jubileumsutställning i Rikssalen på Stockholms slott. Den
var initierad av kung Carl Gustaf själv, som personligen lånade ut elva dyrgripar till denna magnifika manifestation – där katalogen dessvärre bara gav en summarisk bild av mattmästarens liv och verk.
Åh vad jag önskar att journalisten Annika Perssons informativa bok hade funnits när jag skrev om utställningen (DN 8/7–20), som förlängdes nästan ett år på

Denna prästdotter var dessutom känd för att vara tillknäppt, bokstavligen med fotsida klänningar knäppta
ända upp till hakan, och lika förtegen om sitt privatliv
som sitt skapande. ”Se mattorna – det är jag” var hennes fåordiga förklaring av sitt konstnärskap. Och då
ska man veta att Måås-Fjetterström under sin livstid
ritade över 700 mönster, med en enastående variationsrikedom...
Annika Perssons bok är ingen djuplodande konsthistorisk geno gång av denna textilskatt, men däremot en
journalistisk bragd. Persson har slitit för att spåra tidigare okänt material, reda ut diverse gåtor kring konflikter i Måås-Fjetterströms karriär och pussla ihop
hennes livshistoria. Hon har följt henne i spåren kors
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och tvärs över Sverige och till London, Paris och Rom,
grävt i åtskilliga samlingar, bibliotek och arkiv.

hennes kvinnliga nätverk, va av flera var studiekamrater från det som nu heter Konstfack. I hennes krets
fanns rader av framstående yrkeskvinnor inom konsten och konsthantverket, men även inom pedagogiken
och politiken. Hon hade flera nära kontakter med
kvinnosakskvinnor och älsklingssystern Kerstin var
engagerad i Fredrika Bremer-förbundet.

Genombrottet blev upptäckten av en omfattande brevsamling, som Märtas nära vän Clary Hahr sparat och
den numera döda textilforskaren Gunhild Engholm
använt i sin avhandling. Den är försvunnen men dottern tog lyckligtvis hand om grundmaterialet.
Med citat ur Märtas många brev till Clary och Engholms intervjuer med i dag avlidna ”vittnen”, elva stycken, lyckas Persson mejsla fram en levande människa.
Vid Måås-Fjetterströms död låg ett förslag till ett altarkläde på arbetsbordet – ett blommönster med uppmaningen ”var vid gott mod”. Det har blivit biografins titel
och här förstår man att det var ett mantra. Att hennes
karriär var en kamp, för ekonomisk och konstnärlig
frihet. Privat kämpade hon med depressivitet och ensamhet, sedan hon lämnat vännerna i Stockholm för
olika verksamheter i Skåne.
För mig är bokens största behållning att Persson skriver in Måås-Fjetterström i sin tid och fördjupar sig i

I umgänget fanns flera kvinnor som mer eller mindre
öppet levde i samkönade relationer. Jag har själv tänkt
tanken att Märta Måås-Fjetterström kanske aldrig gifte
sig och fick barn för att hon var ointresserad av män.
Annika Persson frågar sig om ”Märta kysser sina väninnor” men hittar inga säkra bevis – däremot visar
hon djupet i den livslånga relationen med Annie Frykholm, även hon en spännande textilpionjär, senare
även den 25 år yngre allkonstnären Tyra Lundgren.
Jag blir så nyfiken på dessa eldsjälar inom det som kallades “det svenska textilundret”, däribland Lilli Zickerman och Georg Karlin på Kulturen i Lund. Här får
vi också insikter i samarbetet med möbe arkitekten
Carl Malmsten och Båstadskungen Ludvig Nobel.
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Dessutom en genomlysning av tiden på Hemslöjden i
Malmö, varifrån hon fick sparken för att ha tagit sig för
stora friheter med det skånska allmogearvet. Annika
Persson visar att hon ritade möbler här också och att
Märta Måås-Fjetterström läste, ställde ut och reste
ännu mer än vad som tidigare framgått.
Persson är en duktig berättare, stilen är förtrolig och
hon stiger stundtals fram med personliga kommentarer, som att hon blir ”galen” på knapphändiga ”anteckningar av en död om en död” eller frågar läsaren
”minns ni?”. Det fungerar för det mesta men blir
ibland överdrivet skojsigt, som om hon fortfarande
kämpar med sin barndoms bild av den där ”tråkiga
människan” hon inte kunde begripa att farmodern älskade så vansinnigt.
Men att Märta Måås-Fjetterström var en synnerligen
vital, vänsäll och ibland rätt rolig personlighet är ju
just precis vad hon själv bevisat.
Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se
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Arbetsmarknad departemente
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter
på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter
Områden

• Nyanländas etablering
Om Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterad navigerin
• Arbetsmarknad departementets delar i
statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med era
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Område
Arbete mot segregation
Arbetsmarknad
Arbetsrätt och arbetsmiljö
Barnets rättigheter
Demokrati och mänskliga rättigheter
Jämställdhet

•
•
•
•
•
•

Eva Nordmark
Arbetsmarknad minister
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Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostad minister med ansvar
för stadsutveckling och arbetet mot segregation
och diskriminerin

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Genvägar

•
•
•
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•
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•

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 Arbetsmarknad departementet på
Twitter
Prenumerera på nyhetsbrev om regeringens arbetsmarknadspolitik

g


•
•
•

Arbetsmarknad departemente

•

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

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet
Myndighete
•

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
16 augusti 2018 från Arbetsmarknadsdepartementet

•

Arbetsmiljöverket
07 mars 2016 från Arbetsmarknadsdepartementet

•

Statens nämnd för arbetstagares upp nningar, 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

Medlingsinstitutet
03 december 2014 från
Arbetsmarknadsdepartementet
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Eva Nordmar
Arbetsmarknadsministe
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 er jobb och nya
satsningar på kompetensutveckling. Vi
bygger ett tryggare arbetsliv med goda utvecklingsmöjligheter. Så möter vi framtiden tillsammans.

Eva Nordmarks område
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 Stenev
Jämställdhets- och bostadsminister
med ansvar för stadsutveckling och
arbetet mot segregation och diskriminerin
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

Arbete mot segregation
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Presskontakter
Pressbilder
E-post till registrator
Kontakt

Med mer

738

a


•
•
•
•

SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

Märta Stenevis område
•

•
•

Barnets rättigheterBostäder och samhällsplanering
Demokrati och
mänskliga rättigheter
Jämställdhet
Nyanländas etablering

•

Näring departemente

Ansvariga statsråd

Näringsdepartementet har ansvar för frågor
som rör bolag med statligt ägande, näringsliv,
innovation, landsbygd, livsmedel och regional
utveckling
Områden

Ibrahim Baylan
Näring minister

Område
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar
• Näringspolitik
• Regional utveckling
Om Näringsdepartementet

Relaterad navigerin
• Näring departementets delar i statens
budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med era
• Remisser
• Kontakt
Ansvariga statsråd

Jennie Nilsson
Landsbygd minister
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•

Aktuellt från Näringsdepartementet
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s

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

Näring departemente

•

Statens jordbruksverk (SJV)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Lernia AB (Lernia)
05 februari 2015 från Näringsdepartementet
Orio AB (Orio)
05 februari 2015 från Näringsdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet

Myndighete
•

Teracom Group AB (Teracom)
22 november 2017 från Näringsdepartementet

•

European company for the nancing 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

•

Vattenfall AB (Vattenfall)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Vasallen AB (Vasallen)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Transportstyrelsen
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Tra kverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Livsmedelsverket (SLV)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Tra kanalys
04 februari 2015 från Näringsdepartementet
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Verket för innovationssystem (Vinnova)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
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•
•
•

Tillväxtverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
•
•

TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

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

•

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

•

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

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

•

Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Sjöfartsverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Svenska rymdaktiebolaget (SSC)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

SJ AB (SJ)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Swedfund International AB (Swedfund)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Swedesurvey Aktiebolag (Swedesurvey)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

SAS AB (SAS)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Swedavia AB (Swedavia)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Samhall Aktiebolag (Samhall)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet
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•

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

•

Jernhusen AB (Jernhusen)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

PostNord AB (PostNord)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Infranord AB (Infranord)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Patentombudsnämnden
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Green Cargo AB (Green Cargo)
04 februari 2015 från

•

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

•

Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Bolagsverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Arlandabanan Infrastructure AB (Arlandabanan)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Apoteket AB (Apoteket)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Metria AB (Metria)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Luftfartsverket (LFV)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Konkurrensverket (KKV)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

742

•
•
•

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 Bayla
Näringsministe
Näringsdepartementet

Ibrahim Baylans område
Bolag med statligt ägande
Innovation
Näringspolitik

•
•
•
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. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o
68 Tillverkning av komplexvaror
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, ske od.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

Landsbygdsministe
Näringsdepartementet

Jennie Nilssons område
Landsbygd, livsmedel och areella
näringar
Regional tillväxtSW 63 Biologisk
produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt,
ske od.
•

•

SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, ske od.
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Jennie Nilsso

15 Så ska nyanlända
komma i arbete

Intensivåret kommer inte gå att söka till, utan myndigheten handplockar de som har förutsättningar för att
klara av det.

Arbetsförmedlingen inför ett ”intensivår” för
nyanlända med målet att deltagarna ska få arbete inom ett år.

– Vi räknar med ungefär 1 500 personer första året,
sedan kommer vi utvärdera och se på effekten, men det
är där vi kommer att starta, säger Maria Mindhammar,
generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

– Vi höjer ambitionsnivån för att nyanlända ska komma i arbete, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

TT

Från och med den 15 april ska Arbetsförmedlingen erbjuda ett intensivår för nyanlända. Fokus under året
kommer att ligga på ”språkintensiva och arbetsplatsnära insatser” för att korta vägen till arbetsmarknaden,
enligt regeringen.
– Alla individer som kommer till Sverige har olika förutsättningar, för vissa tar det längre tid, för andra går
det snabbare. De vi vill ge möjligheter till är de som
inom ramen av ett år kan komma in i jobb, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
746

16 Insatser för fler jobb
får underbetyg

– Vi har en regering som har accepterat massarbetslöshet på 7–8 procent när vi behöver gå in i en nystart.
Den här vårpropositionen är småduttande, säger
Nooshi Dadgostar.

Regeringens vårbudget får kritik från både höger och vänster för otillräckliga insatser mot
arbetslösheten. Moderaterna vill slopa åtgärder som man anser är ineffektiva medan Vänsterpartiet anser att välfärden får för lite.

Särskilt kritisk är hon till att regeringen inte aviserar
en högre ambitionsnivå när det kommer till den offentliga välfärden: vård, omsorg och skola.
– Det är därför kommuner och regioner inte vågar anställa nu, för de ser i prognoserna att regeringen siktar
på att ha ett mindre välfärd åtagande. Svenska folket
har betydligt högre förväntningar.

– Det är därför kommuner och regioner inte
vågar anställa, säger Nooshi Dadgostar (V).
Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade
på torsdagsmorgonen regeringens vårbudget, som
även Centerpartiet och Liberalerna står bakom.
Tyngdpunkten ligger på mer pengar redan i år till företag som drabbats av pandemin, för att rädda jobb. Cirka 30 miljarder kronor läggs på krisstöd.
Nödvändigt men otillräckligt, anser Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar.

Nooshi Dadgostar efterlyser också offensiva satsningar
för fler jobb i privat sektor, framför allt genom statliga
investeringar i grön teknik och infrastruktur.
Vårändringsbudgeten handlar om att skjuta till pengar
som ska användas här och nu. Det du talar om är väl
mer långsiktiga satsningar?
– I en vårbudget ska man avisera vilka planer man har
och nu ser vi ljuset i tunneln, det kommer vaccin. Så nu

s
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behöver regeringen berätta hur vi lyfter Sverige ur
massarbetslösheten, säger Nooshi Dadgostar.
Moderaterna underkänner också regeringens insatser
mot arbetslösheten men från helt andra utgångspunkter. Regeringen håller fast vid åtgärder som har visat
sig ineffektiva, menar ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson (M). Hon syftar exempelvis
på extratjänsterna, jobb i offentlig sektor där staten
står för hela lönekostnaden.
– Väldigt få går från extratjänster till reguljära jobb,
säger Elisabeth Svantesson.
Hur skulle vårbudgeten ha sett ut om du varit finansminister?

Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson
Oscar Sjöstedt saknar satsningar på polisen, pensionärerna och en plan för hur Sverige ska öppna upp efter
krisen.
– Kortsiktigt är det helt korrekt med stora stimulanser,
stora stöd till företag och civilsamhälle. Men vi kan inte
ha en evigt skenande statsskuld utan behöver en plan
för återgång till normalläge, säger han till TT.
Inom de närmaste veckorna kommer oppositionspartierna att presentera sina alternativ, kallade vårmotioner.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se

– Vi skulle inte satsa mer pengar på arbetsmarknadspolitiska insatser som inte ger resultat. Vi skulle få i
gång en bidragsreform så att det lönar sig mer att jobba och vi skulle sänka skatterna på låga inkomster, säger Elisabeth Svantesson.

748
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16 Fortsatt miljardregn
ska lindra effekterna av
coronakrisen
Krisåtgärder för att hantera pandemin dominerar vårbudgeten. Regeringen lägger sammanlagt 45 miljarder kronor till i första hand
jobb och företag.
– Det här är en budget för hur vi tillsammans
ska kunna jobba Sverige ur krisen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).
När finansministern på torsdagen presenterade regeringens vårbudget kunde hon summera kostnaden för
nya åtgärder till 45 miljarder kronor – en historiskt
hög summa.
Det handlar i stort sett enbart om insatser för att motverka effekterna av den pågående coronakrisen. De
största posterna går till jobb och för tag via bland annat omställningsstöd och stöd till korttid arbete.

Några större satsningar på att återstarta ekonomin
finns inte med i vårbudgeten. Enligt Magdalena Andersson lade regeringen fram en rad åtgärder i samband med höstens budget som ska fungera som hjälp
för ekonomin att komma i gång när befolkningen blivit
vaccinerad.
– Men vi kommer att behöva stötta ekonomin framåt. I
takt med att smittspridningen går ner och restriktionerna släpper så ska vi skruva om från mer akuta åtgärder till sådant som bygger starkt för framtiden. Det
handlar om investeringar, utbildningssatsningar och
pengar till välfärden, säger Magdalena Andersson.
Finansministern presenterade nyligen en ny prognos
över utvecklingen för svensk ekonomi den närmaste
tiden. Bedömningen pekar bland annat på en stark
återhämtning under hösten och att Sverige ska kunna
ligga kvar på en låg nivå för statsskulden.
Prognosen utgår från att vaccineringen av medborgarna följer planen om att samtliga vuxna svenskar ska ha
fått minst en spruta under sensommaren. Samtidigt är
det fortsatta störningar kring olika vacciner, som dem
från Astra Zeneca och Janssen.
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– Det är en förhöjd osäkerhet i prognosen och en av
osäkerheterna är hur det ska gå med vaccineringen.
Men det går i båda riktningarna eftersom det finns ytterligare vaccin som är på väg att bli godkända, säger
Magdalena Andersson och fortsätter:
– Om vaccineringen försenas dröjer det längre innan vi
kan lätta på restriktionerna och längre innan vi kan
återstarta ekonomin.
Konjunkturinstitutet bedömer att kostnaden för förseningar av vaccineringen kan ligga runt 8 miljarder
kronor i månaden.
– Den bedömningen framstår som rimlig, säger Magdalena Andersson.
Mycket av det som presenterades i samband med vårbudgeten var känt sedan tidigare. Det nya är ett jobboch utbildningspaket om sammanlagt 1,8 miljarder
kronor, bland annat till fler sommarjobb och sommarkurser på universiteten.
– Det här kompletterar och bygger på andra satsningar
som vi redan har gjort, säger Magdalena Andersson.
Pandemin har slagit hårt mot delar av arbetsmarknaden och arbetslösheten har stigit bland framför allt

unga och utrikes födda. Finansministern anser att
jobbpaketet i vårbudgeten är ett sätt att stärka deras
möjligheter att återkomma i arbete.
– Vi har tidigare byggt ut utbildningsplatserna med 40
000 för i år och tillfört stora resurser till kommuner
och regioner för att de inte ska behöva säga upp personal, säger Magdalena Andersson.
Vårbudgeten innehåller också cirka 7 miljarder till åtgärder för att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen. De största posterna handlar om merkostnader för uppskjuten vård och förstärkning av resurser för snabb vaccinering.
Ökat stöd till kollektivtrafiken finns också med som en
större post, liksom stöd till kultur- idrotts- och evenemangssektorn som sammanlagt får 5,5 miljarder extra
under 2021.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se
FAKTA. JOBBPAKETET

15 000 fler sommarjobb 180 miljoner kronor (mkr)
6 000 fler sommarkursplatser på högskolan 130 mkr
Studiemedel för fler utbildningsplatser 175 mkr
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7 000 platser för kombiutbildningar (yrkeskurs + SFI)
779 mkr
Regionalt yrkesvux 332 mkr
1 000 fler folkhögskoleplatser 170 mkr
Summa1,77 miljarder kronor
TT

16 Tvist om vem som
ska få förmedla jobb i
Sverige
Flera kommuner tror inte att Arbetsförmedlingens nya fristående aktörer klarar att ordna
jobb till arbetslösa. Nu vill de starta egna förmedlingar men hindras hittills av Arbetsförmedlingen.
– Vi gör jobbet redan i dag och då tycker jag
lika gärna vi kan ingå i detta och få ersättningen, säger Stefan Jonsson, arbetsmarknadschef
i Ovanåkers kommun.
Arbetsförmedlingen är på väg att reformeras. Som en
följd av januar avtalet är det framöver fristående aktörer som ska sköta själva arbetsförmedlandet. Myndigheten ska fokusera mer på statistik, analys och kontroll
av arbetssökande och leverantörer.
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Som ett pilotprojekt inför reformen infördes tjänsten
Kundval rusta och matcha (Krom) i ett antal kommuner förra våren. Där får den arbetssökande välja vilken
leverantör hen vill ha hjälp av i en lista över aktörer
som myndigheten godkänt – ett så kallat LOV-system
(lagen om valfrihet).

– Man ska ha varit leverantör och levererat insatser
inom matchningsarbete och rustningsarbete sedan tidigare. Vi tycker att vi gjort det under flera års tid i vårt
samarbete med Arbetsförmedlingen men vi fick avslag,
säger Valdemar Rusch, verksamhetschef för arbetsmarknad på Karlshamns kommun.

Det är så det är tänkt att det ska fungera, men i större
skala, när reformen är genomförd.

Det kan bli aktuellt med en ny ansökan, enligt honom.

En utredning som lämnades till regeringen i somras
har föreslagit att även kommuner ska få ansluta sig till
LOV-systemet kunna konkurrera med de privata företagen eller ideella organisationerna som redan är med.
Minst tre kommuner har nu ansökt om att få vara med,
men det är hittills ingen som släppts in av Arbet förmedlingen.
Karlshamn var den första som fick nej. De anses inte
ha visat att de har tillräcklig erfarenhet av liknande
uppgifter sedan innan, enligt beslutet från Arbetsförmedlingen.

Bakgrunden till att kommunen vill gå in som leverantör är att de befintliga alternativen, främst privata aktörer, inte anses göra tillräckligt och det kostar kommunen pengar.
– Vi ser i statistiken att det är rätt många som inte går
vidare till egen försörjning eller andra insatser som det
är i dag och då står vi med kostnaden. Det kostar vår
kommunala ekonomi när de inte kommer någonstans
och sedan hamnar på försörjningsstöd, säger Valdemar
Rusch.
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Även närliggande Ljusdals kommun har ansökt och
fått avslag. Ovanåkers kommun väntar fortfarande på
besked.

Det främsta motargumentet från de privata aktörernas
sida är att konkurrensen blir snedvriden när aktiebolag
ställs mot skattefinansierade kommuner.

Trots de andra kommunernas avslag tror Stefan Jonsson, arbetsmarknadschef i Ovanåker, att chanserna är
bättre för dem.

Utbildningsföretagens branschorganisation Almega
och Svenskt Näringsliv har i en debattartikel i Dagens
Samhälle skrivit att kommunernas inblandning skulle
skada reformen, och uppmanat regeringen att kasta utredningen i papper korgen.

– Det var ju det här med erfarenheter. Där tror jag inte
de kan göra avslag på oss för vi har jättebra referensuppdrag tillsammans med Arbetsförmedlingen,
säger han.

Stefan Jonsson har inte mycket till övers för det argumentet.

Även där handlar det i grunden om att kommunen inte
är nöjd med hur det fungerar med de befintliga leverantörerna till Arbetsförmedlingen.
– Som det är i dag så kommer deras deltagare till oss
ändå och så får vi hjälpa dem ut i sysselsättning, men
den privata aktören får ersättningen. Vi gör jobbet redan i dag och då tycker jag lika gärna vi kan ingå i detta
och få ersättningen, säger Stefan Jonsson.

– Konkurrens är alltid bra’ brukar de säga annars, när
de vill ta över äldreomsorg eller vad det kan vara. Men
nu är det plötsligt inte det. Jag förstår hur de tänker
men så länge alla gör ett bra jobb blir det väl bara bra,
säger han.
Arbetsförmedlingens förvaltnings- och ekonomidirektör Martin Kruse säger att en sund marknad med
schyst konkurrens är viktigt för det nya LOV-systemet.
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I vilken riktning kommunerna skulle påverka konkurrensen kan han däremot inte svara på.

I samband med januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna stod det klart att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Utgångspunkten
är fristående aktörer i ett system baserat på LOV (lagen
om valfrihetssystem) tar över ansvaret för att matcha
och rusta arbetslösa för de lediga jobben.

– Det får väl visa sig, men det är ingenting som har
spelat in i bedömningen vid de här avslagen, säger
Martin Kruse.
Att kommunerna fått avslag beror på att de inte kunnat
visa att erfarenheten som krävs finns inom kommunen. Men det betyder inte att dörren är helt stängd för
dem, enligt Kruse.

Arbetsförmedlingens framtida uppdrag ska vara mer
fokuset på kontroll av arbetssökande och fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning och analys.

– Vi mäter alla mot samma mall. De har fått avslag och
i sådana här LOV-system kan man ju då ta till sig skälen för avslag och komma in med en ny ansökan. Jag
vet inte om det faktiskt är så att de inte har den erfarenhet som vi kräver men de har inte visat det på rätt
sätt, säger Martin Kruse.
Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se
FAKTA. DET HANDLAR REFORMEN OM
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Bolaget som efter en lång strid fått tillstånd att
provborra efter vanadin i Hörby och Tomelilla
har tappat sugen. Tillståndet är nu till salu,
skriver Sydsvenskan.

16 Vinsten stiger för
ABB när kunderna
hamstrar

Grundarna till företaget Scandivanadium som
fick provborrningstillståndet har lämnat och
företaget har bytt namn till Province Resources. Nu försöker man också att avveckla engagemanget i Skåne och på torsdagen stoppades
handeln med bolagets aktier inför tillkännagivandet.

Kunderna har hamstrat till följd av stigande råvarupriser och komponentbrist i industrin. Det anger ABB
som skäl till att verkstadskoncernen skriver upp intäktsprognosen.
Bolaget har gjort bättre än väntat ifrån sig under första
kvartalet än de egna prognoserna och aktiemarknadens bedömningar gett sken av. Företagsledningen höjer nu intäktsprognosen för helåret 2021 till en intäktstillväxt på fem procent eller mer.

Beskedet väcker oro inom nätverket Veto nu,
som kampanjat hårt mot mineraljakt i Skåne.
TT

Orderingången under första kvartalet bedöms nu landa
kring 7 750 miljoner dollar. Det kan jämföras med 7
346 miljoner dollar under samma period förra året. Intäkterna väntas bli 6 900 miljoner dollar jämfört med
6 216 under de tre första månaderna 2020.16 Tillstånd för mineraljakt i Skåne till salu
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16 Halvledarjätte spår
fortsatt brist

16 Kostnaderna skenar
för bygget i Plankan

Den taiwanesiska halvledarjätten TSMC rider
på den kraftiga efterfrågan på datachips världen över. Vinsten under första kvartalet steg
med nästan 20 procent till motsvarande 42
miljarder kronor. Intäkterna steg med 25 procent.

Den omstridda och långdragna utbyggnaden i
kvarteret Plankan på Södermalm blir dubbelt
så dyr som planerat – 916 miljoner kronor i
stället för 400 miljoner.

Bland kunderna finns it-jättar som Apple och
Qualcomm. Nyligen meddelade bolagsledningen att man tänker investera 100 miljarder dollar de närmaste tre åren för att möta den ökade
efterfrågan på halvledare.
Ledningen säger att bolaget, världens största
inom halvledartillverkning, gör allt vad det kan
för att möta den globala efterfrågan, men bristen lär bestå in i nästa år.

– Vartenda steg i den här processen har varit
plågsamt, och den har hållit på så länge, säger
Dennis Wedin (M), bostad borgarråd och ordförande i kommunala Svenska bostäder.
Plankan är ett stort kvarter med drygt 300 bostäder kring en stor gård vid Hornsgatan. Arbetet med byggplanerna har hållit på sedan
2003. Protesterna har varit många och livliga,
2010 avhystes till exempel ett tjugotal åhörare
från Stadshuset sedan de skanderat slagord
under pågående fullmäktigemöte.

TT
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Projektet innebär att en cirkulär huskropp
med fem våningar placeras på cirka sex meter
höga pelare i mitten av fastighetens stora befintliga rektangulära gård och att en ny offentlig plats bildas under den nya byggnaden.
Dessutom placeras två nya bostadsvåningar,
som sträcker sig runt hela kvarteret, på befintlig byggnation. Totalt tillkommer 162 nya lägenheter.
Efter åtta år av överklaganden vann detaljplanen laga kraft för två år sedan och nu är bygget
i gång. I veckan fattade kommunfullmäktige
beslut om att godkänna en slutkostnad på 916
miljoner.
Oppositionsborgarrådet Clara Lindblom (V)
anser att Svenska bostäder bör avbryta uppförandet av gårdshuset.
”Kvarteret Plankan blir ett av bolagets mest
kostsamma projekt någonsin, Till saken hör
också att hyresnivåerna i de tillkommande lä-

genheterna väntas landa på nivåer långt över
vad en vanlig stockholmare har råd att betala
varje månad”, skriver hon i en reservation.
– Hyrorna är inte satta än, men Svenska bostäder behöver någon sorts kompensation för fördyringen. Men i vilken utsträckning är inte
klart, det blir en förhandlingsfråga, säger Dennis Wedin.
Men att avbryta projektet nu är inte ekonomiskt ansvarsfullt, menar han, det skulle också
innebära 92 färre nya lägenheter.
– Vi har varit måna om att gräva ner oss i siffrorna. Det finns anledningar till fördyringen
men det här är inte acceptabelt, det ska vara sista gången kostnaderna skenar i väg.
Flera omständigheter ligger bakom de prognostiserade kostnadsökningarna. En orsak är att
kostnaderna för grundläggningen ökat för det
nya huset på innergården till följd av att det
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funnits risk för påverkan på underliggande
tunnelbanesystem.

Mia Tottmar

Även takpåbyggnaden som sträcker sig runt
kvarteret blir dyrare än beräknat. Det tillkommer ytterligare rivningsarbeten och nya konstruktionslösningar vilket har blivit fördyrande. Befintligt bjälklag måste förstärkas samtidigt som flera stammar behöver anpassas till
påbyggnadens planlösning. Det finns mer asbest än vad som framgick i miljöinventeringen
och garaget är sönderrostat.

FAKTA. TOTALA FÖRDYRINGAR FÖR STADEN PÅ 1,7
MILJARDER

Hela projektet kommer också att genomgå en
extern revision för att man ska kunna dra lärdomar och erfarenheter av projektet.

mia.tottmar@dn.se

De investeringar Stockholms stad gjorde i renoveringar och ombyggnader klara mellan
2017 och 2019 blev drygt 70 miljoner dyrare än
vad politikerna hade beslutat om.
Men om man räknar in Östermalmshallen och
Medborgarhuset som blir och blev klara i år
samt Liljevalchs konsthall, enligt plan klart
sommaren 2021, landar summan på nästan 1,7
miljarder kronor mer än avsett.

– Förseningar och långa processer blir också
väldigt dyrt. Risken för överklaganden måste
bli en del av riskbedömningen. Jag känner mig
lite uppgiven. Om vi hade haft ett bättre underlag kunde vi ha stoppat projektet i tid, säger
Dennis Wedin.
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17 Halverad EU-import 17 Gröna Lunds ägare
från Storbritannien
gör en brakförlust
Som en konsekvens av brexit nästan halverades EU:s samlade import från Storbritannien
under januari-februari jämfört med samma
månader i fjol, visar siffror från EU:s statistikorgan Eurostat.

En miljard i tappade intäkter och en brakförlust på 270 miljoner kronor. Det blev som väntat ingen munter läsning av nöjeskoncernen
Parks and Resorts bokslut för 2020.

Importen föll med 47 procent till 16,6 miljarder
euro, medan EU:s export till britterna föll med
20,2 procent till 39,8 miljarder euro. Därmed
ökade EU:s handelsöverskott gentemot Storbritannien till 23,2 miljarder euro.

Under fjolåret hade ägaren av Gröna Lund, Furuvik, Kolmården och Skara sommarland totalt
570 000 gäster, jämfört med drygt tre miljoner
under ett normalår, skriver bolaget i ett
pressmeddelande.
TT

EU:s samlade handelsöverskott med resten av
världen sjönk i februari, men för de två första
månaderna ökade överskottet till 28,7 miljarder euro, jämfört med 25,0 miljarder samma
månader förra året.
TT
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17 Fastighetsbolaget
Atrium har klarat coronakrisen

17 Rapport: AF-tjänst
för arbetssökande håller inte måttet

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg går relativt obemärkt igenom coronakrisen. Vinsten
före värdeförändringar på fastigheterna landade på oförändrade 311 miljoner kronor för
första kvartalet, jämfört med samma period i
fjol.

Verktyget arbetsförmedlarna ska använda för
att profilera arbetslösa brister, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i en rapport till regeringen.

Hyresintäkterna sjönk dock, från 648 miljoner
till 572 miljoner kronor. I jämförbart fastighetsbestånd och exklusive coronarabatter
sjönk hyresintäkterna med 1,1 procent.
Uthyrningsgraden låg under kvartalet på 91
procent, jämfört med 92 procent samma kvartal förra året.
TT

– Det kan göra att långtidsarbetslösa riskerar
att få fel insatser, säger Martin Söderström, en
av forskarna bakom rapporten.
Arbetsförmedlingens tjänst Kund- val rusta
och matcha (Krom) har varit i gång sedan mars
2020, som ett pilotprojekt i den stora reformeringen av myndigheten som pågår.
Nu har IFAU, på uppdrag av regeringen, gjort
en första uppföljning av tjänsten. Slutsatserna
visar på flera utmaningar inför den fortsatta
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reformeringen av myndigheten, enligt Martin
Söderström.

att det verktyget inte är träffsäkert på det sättet
som Arbetsförmedlingen använder det.

Främst handlar det om den så kallade arbetsmarknadspolitiska bedömningen och verktyget
som används för att göra den.

– Vanligtvis är de här verktygen utformade för
de som är nyinskrivna. Men det man gör här är
att man försöker använda verktyget även för de
som redan varit inskrivna en längre tid också,
och det är en utmaning för sådana här verktyg,
säger Martin Söderström.

– Vi har inte utvärderat själva verktyget, men
när vi tittar på hur det här verktyget används
och hur det påverkar vilka som får delta i tjänsten så ser vi saker vi har reagerat på, säger
Martin Söderström.
Tanken med den nya Arbetsförmedlingen är att
inskrivna själva ska få välja vilken extern leverantör de ska få hjälp av. Men det är Arbetsförmedlingen som väljer vilken typ av hjälp,
vilken insats, den sökande ska ha.
Till sin hjälp har arbetsförmedlarna som ska
göra bedömningen ett statistiskt verktyg för att
bedöma en sökandes jobbchanser. IFAU menar

– Vi vet att de arbetssökandes jobbchanser
minskar påtagligt med tid i arbetslöshet. Men
det hanteras inte på bästa möjliga sätt här.
Det kan enligt honom i förlängningen leda till
att personer som av olika anledningar står extra långt från arbetsmarknaden tilldelas en insats som är till för personer som inte har sådana utmaningar.
– Man kan uttrycka det som att verktyget överskattar jobbchanserna för personer som står
långt från arbetsmarknaden. Det kan i sig in-

762

nebära att de här personerna får en annan typ
av bedömning än vad de skulle haft, säger Martin Söderström.

Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se

En annan utmaning som identifierats är den
bristande möjligheten till uppföljning av leverantörerna. Informationen som IFAU använt
sig av är sådan som Arbetsförmedlingen samlar in, men den räcker inte till för att göra detaljerade analyser av vilket stöd deltagarna
fått, menar Söderström.
– Det är inte bara en stor fråga för oss forskare
utan rent allmänt; hur ska man se på uppföljning och kontroll i ett system där verksamheten utförs av fristående aktörer. Det tycker vi
är en utmaning, säger han.
Tjänsten Krom har under det gångna året ersatt den tidigare insatsen Stöd och matchning i
32 kommuner. Tanken är att samma sak successivt ska ske i resten av landet. I slutet av
2021 väntas den finnas 104 kommuner.
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18 Tysk specialmaskin
skopar upp hela träd

vuxna träden som ändå ska tas bort, säger Michaela Rosenholm, hållbarhetshandläggare för
utbyggnaden av tunnelbanan vid Region Stockholm.

För att lämna plats åt bygget för den nya tunnelbanestationen Sofia på Södermalm, flyttas
träd till universitetsområdet Albano. Ett arbete
som kräver en ovanlig maskin – som det bara
finns två av i hela Europa.

Flytten av träd startade under tisdagen, och på
torsdagen fraktas det sista trädet för att lämna
plats åt arbetet med den nya tunnelban stationen.

Specialgrävmaskinen greppar tag om trädet
och drar upp det ur jorden med alla rötter. I
maskinens grepp vinklas trädet så att kronan
pekar rakt fram, sedan är fordonet redo för avfärd till sin nya destination.
Det är sex körsbärsträd och en liten lind som
flyttas från Stigbergsparken på Södermalm –
för att få ett nytt hem i universitetsområdet Albano, mellan Stockholms universitet och KTH.
– Träd tar så pass lång tid att växa när man sätter ut nya, de var intresserade av att ta de här

– Maskinen har kört hit från Tyskland, det
finns inte så många, det här är en av de två maskiner som finns i Europa, av den här storleken.
I Stigbergsparken fanns det från början runt 70
träd, där ett 10-tal har avverkats, sju flyttas och
resterande blir kvar.
– Eftersom det här kommer att bli en ny typ av
byggarbetsplats så är det tyvärr flera träd som
hamnar i kläm. De här fyra till exempel som vi

e
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tog ner för någon månad sen, säger Michaela
Rosenholm, och pekar på några parklindar:
– De hade vi jättegärna flyttat, de har större
värde och är äldre, men är så pass stora att det
inte går. Då måste man använda en lyftkran
vilket skulle komma upp i miljonbelopp.
Före flytt behöver träden beskäras så att kronorna inte förstörs under transporteringen. På
campu området vid Stockholms universitet
finns redan plats för att träden ska få etablera
sig på nytt.
– De har grävt upp hål på platsen. Sen är det
jätteviktigt med själva underhållsarbetet så att
de överlever i sitt nya hem. Det är kul att man
kan bevara träd på det här sättet.
Tunnelbanestationen Sofia beräknas vara klar
2030, det är en del av ett omfattande tunnelbanebygge som DN tidigare rapporterat om.

– Hela det här området kommer att bli som en
ny park. När vi har byggt klart stationen och
biljetthallen kommer det att göras omfattande
åtgärder för att anpassa parken. Det kommer
att märkas när vi bygger och vi vet att det inte
är alla som tycker att det är jättekul när vi påverkar deras närmiljö.
Enligt Emma Sahlman, pressansvarig för utbyggnaden av tunnelbanan vid Region Stockholm, är kostnaden för trädflytten ungefär 200
000, där det statliga fastighetsbolaget Akademiska hus, som har beställt flytten, står för
merparten.
Kajsa Sjödin
kajsa.sjodin@dn.se
FAKTA. FLYTTA TRÄD

Maskinen kallas i Sverige trädflyttningsmaskin. Det finns endast två maskiner av den
storleken i Europa, som kan flytta träd med
upp till 130 centimeter i stamomfång.

s
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Uppskattningsvis flyttas 150 till 300 träd i Sverige varje år med hjälp av en trädflyttningsmaskin.
Källa: Jarl Abrahamsson vid Nordisk trädflytt
ab

766

Penningverksamheter
hanteras av nansdepartementet
m
Kommentarer kan ingå i de
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•

Finan departemente
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 nansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning
Områden

Område
• Bostäder och samhällsplanering
• Ekonomisk politik
• Finansmarknad
• Kommuner och regioner
• Konsumentpolitik
• Offentlig upphandling
• Skatt och tull
• Spelpolitik
• Statlig förvaltning
Om Finansdepartementet

•
•
•
•
•
•

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Finan minister
Lena Micko
Civi minister

Åsa Lindhagen
Finansmarknadsminister, biträdande nan minister
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•
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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

Relaterad navigerin

l

Finan departementets delar i statens
budget
Rättsliga dokument
Utredningar och kommittéer
Myndigheter med era
Remisser
Organisation
Kontakt

Finan departemente

•

Kammarkollegiet
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Fastighetsmäklarinspektionen
06 februari 2015 från Finansdepartementet
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
06 februari 2015 från Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/ nansdepartementet
Myndighete

•

•

Myndigheten för digital förvaltning
07 september 2018 från Finansdepartementet

•

Upphandlingsmyndigheten
25 november 2015 från Finansdepartementet

•

Trygghetsstiftelsen
25 juni 2015 från Finansdepartementet

•

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

•

Statistiska centralbyrån
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens skaderegleringsnämnd
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens Personadressregisternämnd
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Resegarantinämnden
06 februari 2015 från Finansdepartementet
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•

Första AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Tredje AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Tullverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Sparbankernas säkerhetskassa
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Skatteverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Skatterättsnämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Sjätte AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Forskarskattenämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Sjunde AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Fjärde AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Riksgälden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Finansinspektionen
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Länsstyrelserna
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Ekonomistyrningsverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Lotteriinspektionen
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Bokföringsnämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Krigsförsäkringsnämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Arbetsgivarverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Konsumentverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Andra AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Kronofogdemyndigheten
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statskontoret
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Konjunkturinstitutet
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens överklagandenämnd
19 december 2014 från Finansdepartementet

•
•
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Finanspolitiska rådet
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Statens servicecenter
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Statens fastighetsverk (SFV)
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Statens ansvarsnämnd
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Forti kationsverket
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

fi
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Magdalena Andersso
Finansministe
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 område
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 Mick

SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

Civilministe
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 område
Kommuner och regioner
Konsumentpolitik
Offentlig upphandling
Statlig förvaltning

•
•
•
•
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SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Länsstyrelser hör till regeringen

Åsa Lindhagen
Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande nansministe
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 nansiell stabilitet och ett stabilt bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna den som
fattar klimatsmarta val.

Åsa Lindhagen område
•
•

Bostäder och samhällsplanering
Finansmarknad

SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
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15 ”Vi budgetsatsar 45
miljarder för att ta Sverige ur krisen”

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.

I vårpropositionen föreslår vi förlängda och
förstärkta krisåtgärder mot pandemin och dess
konsekvenser. Vi förstärker den gröna ekonomiska åte starten 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).

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.

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.
I 2021 års vårproposition föreslår regeringen förlängda
och förstärkta krisåtgärder mot pandemin och dess

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.
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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.
Åtgärder som underlättar för den som på grund av
symtom behöver stanna hemma, till exempel karen ersättningen och undantaget från krav på läkarintyg,
kommer att fortsätta gälla till och med halvårsskiftet.

Dä efter 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 skattebetalning förlängs och nivån på anståndsavgiften
sänks.
För att stödja kultursektorn och idrottsrörelsen förlängs krisstöden och nya pengar tillförs avgiftsfinansierade museer och vissa scenkonstinstitutioner.

s

r

776

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

Vid sidan av den akuta krishanteringen måste reformarbetet mot samhäll problem fortsätta.
Klimatkrisen är och förblir vår generations ödesfråga.
Klima omställningen 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.

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 extr undervisning och
andra insatser, bland annat möjlighet för sistaår elever
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

Med investeringar för sänkta koldioxi utsläpp, 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 godstran porter på järnväg föreslås förstärkas. Regionerna föreslås tillföras en miljard kronor för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken under pandemin och nästa steg föreslås tas för
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att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Civilsamhället

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
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.

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 statsbidragen 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), finan minister
Åsa Lindhagen (MP), biträdande finansminister
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15 Inflationen tar fart –
men räntehöjning dröjer
Ett glädjebesked för Stefan Ingves och Riksbanken. Dock inget som kommer påverkar ränteläget. Det är bedömningen efter att inflationen steg tydligt i mars.
Februariinflationen var en kallsup för Riksbanken, en
stigning med svaga 1,5 procent mätt som KPIF, på årsbasis.
Därför fanns det på förhand en viss spänning inför
mars månads siffror men dramatiken uteblev. Inflationen steg visserligen till 1,9 procent men i linje med förväntningarna och på Stockholmsbörsen togs beskedet
med en axelryckning.
Bakom inflationsökningen låg främst högre priser på
transport och framför allt drivmedel. Des utom kunde

konsumenter märka ökade priser på kläder och grönsaker.
I motsatt riktning gick framför allt elpriserna.
– Det är ganska hoppiga siffror som vi ser och delvis
påverkade av pandemin som man därför ska ta med en
nypa salt. Elpriserna föll men vi trodde att de skulle
falla ännu mer, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
Dagens siffra var den sista innan Riksbanken presenterar nästa räntebesked den 26 april. Torbjörn Isaksson
påpekar att dagens siffra var tacksam för Riksbanken
utifrån deras inflationsmål på 2,0 procent men föranleder knappast några kursändringar i Riksbankens
penningpolitiska strategi.
– Det här får inte så stor betydelse. Jag tror att Riksbanken är lite lättad i dag efter att februarisiffran var
så mycket lägre än man förväntat sig. Riksbanken ser
dock igenom den här uppgången och vi räknar nu med
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att inflationen faller tillbaka till 1,0–1,5 procent under
mitten av 2021 och ligger kvar där, säger Isaksson.

15 Ledare: Finansministern ska inte strunta i budgetreglerna

– Det är också i linje med Riksbankens syn och är för
lågt för att man ska agera.
Från Ingves och Riksbankens sida har man tidigare
sagt att man varken tror sig höja eller sänka räntan tills
åtminstone i början av 2024.
För 2021 ser Isaksson en uppåtrisk för inflationen om
flaskhalsar börja uppträda i logistiken som till exempel
containerbrist och oväntade händelser som stoppet i
Suez-kanalen.
Även stigande råvarupriser och transportkostnader
kan ställa till det.
– Å andra sidan gynnas vi i Sverige av att kronan
stärkts vilket tenderar att hålla nere priserna på varor
samtidigt som löneökningarna är ovanligt låga, säger
han.
TT

”Omstart” var ledordet när finansminister Magdalena
Andersson (S) i höstas presenterade 2021 års budget.
Pandemin hade frusit ner ekonomin. Nu skulle den tinas upp, efterfrågan stimuleras – konsumenter och företag lockas att spendera igen.
Det var för tidigt. Någon månad senare hade smittspridningen tagit fart på nytt. Sverige var på väg in i en
andra våg. Redan i januari fick regeringen presentera
sin första ändringsbudget med ytterligare stöd till företag och hushåll. Övervintringen behövde förlängas.
”Reformbudget” är glosan den här gången, när Magdalena Andersson lägger fram sin vårändringsbudget. 45
miljarder kronor har skjutits till sedan i höstas. Det är
inga småpengar. I höstbudgeten brukar reformutrymmet handla om 25–30 miljarder. Vårändringsbudgeten
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ska begränsa sig till justeringar. 5–10 miljarder kronor
handlar det ofta om.

nens kritik av hur den tillämpar det finanspolitiska
ramverket.

Ändå är finansministerns ordval också den här gången
missvisande. De stora satsningarna handlar om att bekämpa smittan och dess omedelbara ekonomiska konsekvenser. Drygt 7 miljarder till framför allt testning,
vaccinering och vård. Knappt 32 miljarder i stöd till företag, hushåll och kultur.

Riksrevisionen noterar att de stora underskotten under
pandemin är förenliga med budgetreglerna – finanspolitiken ska vara kontracyklisk, kunna visa röda siffror i
kristider. Men Riksrevisionen vill att finansdepartementet stakar ut en väg tillbaka till överskott. Den vill
också att finansdepartementet fastställer ett utgiftstak i
enlighet med de egna prognoserna för 2021 och 2022 –
i stället för de betydligt högre nivåer där det lagts. Regeringen avfärdar uppmaningen med hänvisning till
den stora osäkerheten som råder kring ekonomin – att
den behöver manöverutrymme.

Till skillnad från i höstas – då regeringen missbedömde smittspridningens utveckling – handlar det inte om
några felprioriteringar den här gången. Coron viruset
sätter tryck på vården. Den sociala distanseringen innebär svåra problem för många företag. Därmed måste
staten öppna plånboken. Insatserna förra året var
framgångsrika. När smittokurvan åter pekar uppåt och
vaccineringen fortsätter i makligare takt än planerat, är
det rimligt att förlänga dem. Men det är löjligt att kalla
det för reformer.
Mer oroande än Magdalena Anderssons ordval för att
beskriva budgeten, är regeringens svar på Riksrevisio-

Det är förvisso sant att det råder stor ovisshet, kring
både pandemins och ekonomins utveckling. Genom att
inte göra som Riksrevisionen vill slipper regeringen
riskera att hamna i en situation där den behöver ändra
både utgiftstak och tidsplan för budge balans om smittoläget och de ekonomiska prognoserna försämras.
Men det innebär också att regeringen sänker graden av
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budgetdisciplin ifall ekonomin utvecklar sig enligt, eller bättre än, prognosen.
Ekonomiskt har Sverige klarat pandemin relativt bra.
Till det finns flera skäl, men ett är de kraftfulla stödpaket som satts in. Samtidigt är den svenska statsskulden
fortfarande låg i jämförelse med andra länders – runt
40 procent, mot exempelvis 60 i det också rätt sparsamma Nederländerna. Det gör att det finns resurser
ifall krisen förvärras. Och till att kicka i gång ekonomin
när tiden för stimulanser verkligen är här.
Den sitsen har vi tack vare en lång period av lite mer –
inte lite mindre – disciplin än vad situationen för tillfället kräver.
DN 16/4 2021

16 Fortsatt miljardregn
ska lindra effekterna av
coronakrisen
Krisåtgärder för att hantera pandemin dominerar vårbudgeten. Regeringen lägger sammanlagt 45 miljarder kronor till i första hand
jobb och företag.
– Det här är en budget för hur vi tillsammans
ska kunna jobba Sverige ur krisen, säger finansminister Magdalena Andersson (S).
När finansministern på torsdagen presenterade regeringens vårbudget kunde hon summera kostnaden för
nya åtgärder till 45 miljarder kronor – en historiskt
hög summa.
Det handlar i stort sett enbart om insatser för att motverka effekterna av den pågående coronakrisen. De
största posterna går till jobb och för tag via bland annat omställningsstöd och stöd till korttid arbete.
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Några större satsningar på att återstarta ekonomin
finns inte med i vårbudgeten. Enligt Magdalena Andersson lade regeringen fram en rad åtgärder i samband med höstens budget som ska fungera som hjälp
för ekonomin att komma i gång när befolkningen blivit
vaccinerad.
– Men vi kommer att behöva stötta ekonomin framåt. I
takt med att smittspridningen går ner och restriktionerna släpper så ska vi skruva om från mer akuta åtgärder till sådant som bygger starkt för framtiden. Det
handlar om investeringar, utbildningssatsningar och
pengar till välfärden, säger Magdalena Andersson.
Finansministern presenterade nyligen en ny prognos
över utvecklingen för svensk ekonomi den närmaste
tiden. Bedömningen pekar bland annat på en stark
återhämtning under hösten och att Sverige ska kunna
ligga kvar på en låg nivå för statsskulden.
Prognosen utgår från att vaccineringen av medborgarna följer planen om att samtliga vuxna svenskar ska ha
fått minst en spruta under sensommaren. Samtidigt är

det fortsatta störningar kring olika vacciner, som dem
från Astra Zeneca och Janssen.
– Det är en förhöjd osäkerhet i prognosen och en av
osäkerheterna är hur det ska gå med vaccineringen.
Men det går i båda riktningarna eftersom det finns ytterligare vaccin som är på väg att bli godkända, säger
Magdalena Andersson och fortsätter:
– Om vaccineringen försenas dröjer det längre innan vi
kan lätta på restriktionerna och längre innan vi kan
återstarta ekonomin.
Konjunkturinstitutet bedömer att kostnaden för förseningar av vaccineringen kan ligga runt 8 miljarder
kronor i månaden.
– Den bedömningen framstår som rimlig, säger Magdalena Andersson.
Mycket av det som presenterades i samband med vårbudgeten var känt sedan tidigare. Det nya är ett jobboch utbildningspaket om sammanlagt 1,8 miljarder
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kronor, bland annat till fler sommarjobb och sommarkurser på universiteten.
– Det här kompletterar och bygger på andra satsningar
som vi redan har gjort, säger Magdalena Andersson.
Pandemin har slagit hårt mot delar av arbetsmarknaden och arbetslösheten har stigit bland framför allt
unga och utrikes födda. Finansministern anser att
jobbpaketet i vårbudgeten är ett sätt att stärka deras
möjligheter att återkomma i arbete.
– Vi har tidigare byggt ut utbildningsplatserna med 40
000 för i år och tillfört stora resurser till kommuner
och regioner för att de inte ska behöva säga upp personal, säger Magdalena Andersson.
Vårbudgeten innehåller också cirka 7 miljarder till åtgärder för att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen. De största posterna handlar om merkostnader för uppskjuten vård och förstärkning av resurser för snabb vaccinering.

Ökat stöd till kollektivtrafiken finns också med som en
större post, liksom stöd till kultur- idrotts- och evenemangssektorn som sammanlagt får 5,5 miljarder extra
under 2021.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se
FAKTA. JOBBPAKETET

15 000 fler sommarjobb 180 miljoner kronor (mkr)
6 000 fler sommarkursplatser på högskolan 130 mkr
Studiemedel för fler utbildningsplatser 175 mkr
7 000 platser för kombiutbildningar (yrkeskurs + SFI)
779 mkr
Regionalt yrkesvux 332 mkr
1 000 fler folkhögskoleplatser 170 mkr
Summa1,77 miljarder kronor
TT
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18 Riktigt ruttet M-förslag

ett bnp-bortfall på 2 respektive 1,5 procent. För Afrika,
Latinamerika och Asien – minus Kina och Japan – är
siffran 6 procent.

Visst går det att sänka skatten, trots att staten just nu
lånar rekordstora belopp, försäkrade Moderaternas
ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson
häromdagen (SvD 15/4). Det finns ju saker att skära
ner på, lade hon till, ”vi har exempelvis föreslagit
minskat bistånd”.

Det senaste året beräknas 90 miljoner människor ha
kastats ner i extrem fattigdom. Hundratusentals flickor
har fått sin skolgång inte bara tillfälligt avbruten, utan
permanent avslutad. Livsviktiga vaccinprogram har
pausats.

Det är svårt att tänka sig en sämre tajmad besparing.
Pandemin har slagit hårt mot Sveriges ekonomi. Bnp
krympte med 2,9 procent förra året. Vaccineringen går
så där, först i höst lär hjulen åter snurra för fullt. Omgångar av distansundervisning medför sannolikt en
långsiktig kostnad – för både individ och samhälle.
Ändå är vår ekonomi betydligt mindre hårt drabbad än
många av de länder som redan före pandemin var
mycket fattigare än Sverige. IMF har beräknat att 2022
kommer pandemin i Europa och USA att ha resulterat i

I princip alla internationella organisationer ropar just
nu på mer pengar för att hjälpa världens fattigaste:
IMF för att stödja hårt skuldsatta utvecklingsländer,
Världsbanken till skolor och utbildning, Världshälsoorganisationen (WHO) för att coronavaccinen ska nå
till jordens alla hörn (även där det inte finns dollar nog
att betala för dem). Ja, WHO har till och med engagerat den förre Moderatledaren Carl Bildt för att samla in
pengar.
Då tycker hans gamla parti att det är rätt läge att lyfta
sitt förslag om att banta det svenska biståndet.

785

Det är faktiskt en riktigt rutten prioritering.
Martin Liby Troein
martin.liby-troein@dn.se

18 ”Regeringen motsäger sig själv om framtida gruvbrytning”
Regeringen har klargjort att de vill underlätta
gruvbrytningen. Men samtidigt har den formulerat långsiktiga mål om att gruvbrytningen ska
minska och ersättas av cirkulära lösningar som
återvinning, återanvändning och delning. Regeringen behöver bestämma sig: ska gruvproduktionen öka eller minska? skriver forskaren
Nils Johansson.
DN. DEBATT 210418
Mineraler och metaller har varit så avgörande för utvecklingen av vår civilisation att flera av våra tidsåldrar
har namngetts efter mineraler som till exempel järnåldern. För Sverige har mineraler sannolikt spelat en
särskilt stor roll genom att utgöra en ryggrad i industrialiseringen. Dessutom har bosättningen av Sveriges
786

befolkning delvis påverkats av naturresursernas geografiska fördelning. I dag är mineraler och metaller
kanske viktigare än någonsin, inte minst som ett avgörande inslag i förnyelsebara energilösningar.

Sveriges strategi för en cirkulär ekonomi ska ”jungfruliga material […] så långt det är möjligt ersättas av resurser som används effektivt i cirkulära flöden.”

Men samtidigt är naturresurser politiska. Vissa menar
till och med att naturresurser inte är naturliga, utan att
de blir naturliga genom olika former av politiska stödfunktioner som gör dem ekonomiskt fördelaktiga att
bryta och tillgängliga trots befintligt markägande.
Dessutom har gruvproduktionen en stor miljö- och
klimatpåverkan, både globalt och lokalt. Etableringen
av gruvor skapar därför ofta infekterade konflikter.

Detta är helt i linje med EU:s gröna giv. EU:s ekonomi
ska bli hållbar efter pandemin genom att de linjära flödena av naturresurser ska bändas till cirklar. Detta
framställs av dess förespråkare som en vinn-vinn-situation för ekonomi och miljö. Klimatpotentialen för
denna omställning anses jämförbar med energiomställningen bort från fossila bränslen, medan marknadspotentialen anses jämförbar med etableringen av
EU:s inre marknad.

För att minska belastningen från naturresursutvinningen kraftsamlar EU, Sverige och många företag för
en resursomställning där naturresurser inte längre ska
utvinnas från naturen, utan kvarhållas i ekonomin så
länge som möjligt genom cirkulation. Resurser och
produkter ska cirkuleras genom återvinning, återanvändning, delning, renovering och reparationer. Även
du och jag deltar genom att enträget källsortera sopor i
hushållen och på jobbet. Enligt öppningsparagrafen i

Många länder har under de senaste åren angett att de
först och främst avser att trygga det egna landets behov
av mineraler. Den geopolitiska osäkerheten, som dessutom har ökat under pandemin, har föranlett EU att
försöka minska beroendet av råvaror utifrån. Under
förra året lanserade EU därför en aktionsplan för att
öka den regionala gruvbrytningen av kritiska råvarumaterial. Nyligen tillsatte den svenska regeringen även
en utredning för hur gruvbrytningen kan unde lättas.
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Ambitionen att öka gruvproduktionen är helt i linje
med den svenska mineralstrategin.
Gruvförespråkare menar att nationell gruvproduktion
är central för att skapa jobb på landsbygden och minska beroendet av mineraler som produceras från odemokratiska länder med bristande miljölagstiftning.
Dessutom anses gruvproduktion vara avgörande för att
möta det snabbt växande behovet av metaller för avancerad teknik inom medicin och energi.
Det finns alltså en framväxande målkonflikt i politiska
dokument som anger att gruvbrytningen ska å ena sidan minska, och å andra sidan öka. Denna situation
gör att beslutsfattare kan minska trycket från olika
samhällsaktörer. Den nya miljörörelsen som tycks inkludera hela det politiska spektrumet, från miljöpartister till sverigedemokrater, hejar på åtgärderna för omställning mot en cirkulär ekonomi. Samtidigt ser gruvnäringen, som är en betydande industriaktör i Sverige,
förnöjt på hur regeringen utvecklar strategier som
främjar just deras intressen.

Fördelen med den nuvarande politiken är som sagt att
i stort sett alla är för implementering av en cirkulär
ekonomi. Nackdelen är emellertid att återvinning,
återanvändning och delning kommer att öka, utan att
naturresursutvinningen minskar. Det sker alltså ingen
omställning från något, endast till något ytterligare,
där den cirkulär ekonomin hamnar så att säga ovanpå
den linjära ekonomin. Om det inte sker någon ersättning kommer de huvudsakliga miljöfördelarna med en
cirkulär ekonomi att gå om intet.
Detta innebär att den miljöpåverkan, i form av till exempel energi, som krävs för att dela, återvinna, och
åte använda resurser och produkter kommer att öka
och addera koldioxidutsläpp till den pågående naturresursutvinningen. Därigenom kan implementeringen av
en cirkulär ekonomi försvåra uppfyllandet av Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen.
Cirkulär ekonomi riskerar således att bli en strategi
som för fokus bort från en växande, men fortfarande
ojämlik utvinning, produktion och konsumtion av naturresurser.
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Ett annat problem med denna motsägelsefulla politik
är att forskare, praktiker, entreprenörer, lokala beslutsfattare som ska försöka implementera dessa riktlinjer blir osäkra. Ska, till exempel uthyrningsdelen på
företag som H&M, Clas Ohlson och Ikea förbli en liten
sidoverksamhet till kärnverksamheten baserad på billiga naturresurser, eller ska de på allvar försöka ställa
om verksamheten? I förlängningen kan denna politiska
otydlighet öka polariseringen och motsättningarna
inom naturresursfrågorna, eftersom utgången av tillståndsprocesser blir osäker och öppen för påverkan.
Regeringen behöver därför bestämma sig: ska gruvproduktionen öka eller minska?

ningsprojekt, företagsstyrelser, men framför allt i politiska institutioner.
Samtidigt krävs ett betydligt nyktrare och mer kritiskt
förhållningssätt till en cirkulär ekonomi som en omställning med vinnare och förlorare. Ett sådant förhållningssätt utmanar det rådande vinn-vinn-paradigmet i en cirkulär ekonomi och riskerar därför att
förlora dess breda stöd från allmänhet, företag, forskare och beslutsfattare. Men om en cirkulär ekonomi ska
nå dess radikala hållbarhetsambitioner måste naturresursutvinningen minska.
Nils Johansson, forskare på av delningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH.

Till att börja med behöver regeringen fundera över om
naturresursutvinning eller cirkulära lösningar ska prioriteras. Svaret på denna fråga kompliceras av att olika
värden och problem står mot varandra. Till exempel,
ska naturresursutvinning på landsbygden eller de mer
urbana cirkulationslösningarna prioriteras? För att
svara på denna fråga bör de två olika tillvägagång sätten att producera naturresurser föras samman, i forsk-
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De 21 länsstyrelserna,
de 21 regionerna och
290 kommunerna
Kommentarer kan ingå i de
andra områdena

401

Inrikes artiklar 15-18 april 2021

40

Riksdagen och politiska partie

42

Statsrådsberedningen och statsminister

42

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

44

Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte
mente

50

Infratruktur hanteras av infrastruktu departementet. Med
digitalisering och energ

555

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

66

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

73

Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets
marknadsdepartementet och näringsdepartementet

76

Penningverksamheter hanteras av nansdepartementet
m

79

De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu
nerna. - 81
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Länsstyrelsern
Uppdaterad 05 februari 201

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

LinkedIn

De 21 Regionern
De 290 Kommunern

E-post

Sidan är uppmärkt med följande kategorier
•
•
•

Finansdepartementet
Statlig förvaltnin
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Regeringens ministrar styr inte kommuner och
regioner men har något in ytande genom länsstyrelserna. Det in ytandet är oklart. Regeringen har in ytande över kommuner och regioner genom statliga myndigheter men myndigheterna är självständiga och regeringen styr
dem bara genom allmänna instruktioner
Därför behövs ett område för länsstyrelsers,
kommuners och regioners verksamheter.
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Frånhttp://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

Länsstyrelsen Blekinge län

Under regeringen lyder Landshövdingar
med Länsstyrelser.

•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

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

Här från Sven Wimnell 1 maj 2019
Människornas verksamheter och grunderna för planering av
framtiden för världen och Sverige

http://wimnell.com/omr40zp.pd

Dalarnas lä
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 201
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•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

Kontakta oss Sök i Länsstyrelsens diarium Hitta publikationer
Hitta ett naturreservat Läs om landshövding och länslednin

Gotlands lä
•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•
•

•Gävleborgs lä

•
•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

Få ut yktstips Kontakta oss Anmäla bristande djurhållning
Ansöka om stöd i Landsbygdsprogrammet Jobba hos oss

•

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

Hallands lä
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•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•

Läsa våra nyheter Söka jobb Söka stöd till solceller Läsa våra
kungörelser Kontakta oss Ansöka om strandskyddsdispens
Anmäl för miljöprövning av vattenkraft

Jämtlands lä
•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•

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

Jönköpings lä

•Kalmar lä

•

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•

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

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•

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

Kronobergs lä

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•

•

•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

Anmäla vattenkraft till miljöprövning Ta del av
kungörelser Anmälan om vattenverksamhet Söka stöd till
solceller Kolla lediga job

Norrbottens lä

Stockholms lä

•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•
•

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

Registrera stiftelse Anmäla att djur far illa Kontakta
Länsstyrelsen Jobba hos os

Södermanlands lä

Skåne lä
•
•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•

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


•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

Läsa våra senaste nyheter Jobba hos oss Veta mer om
Länsstyrelsen Anmäla vattenverksamhet Ansöka om tillstånd för djurverksamhet Ansöka om förprövning av djurstalla

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

Uppsala lä
•
•

Västerbottens lä

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•

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

•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

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

Värmlands lä
•
•

Västernorrlands lä

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och ske
Livshändelser

•

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

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

Besöka ett naturreservat Läsa våra publikationer Hitta en
författning Söka i vårt diariu

Västra Götalands lä

Östergötlands län

•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

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 geodat

Örebro lä
•

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

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

Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och
kommun Besök och upptäc

•
•
•
•

Bygga och b
Djur och natu
Jakt och sk
Livshändelse

•

Ansöka om bidrag för vård av kulturhistoriska miljöer
Ansöka om bidrag till solceller Hitta en vigselförrättare
Söka stiftelser i vår stiftelsedatabas Samråd för ändring i
naturmiljön

Kommuner och landsting (regioner)

Kommunallag (2017:725
Svensk författningssamling 2017:72
SFS nr: 2017:72
Departement/myndighet: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2017-06-22
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se
SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext
Innehåll
1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
2 kap. Kommunala angelägenheter
3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
4 kap. Förtroendevalda
5 kap. Fullmäktige
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
7 kap. Anställda
8 kap. Delaktighet och insyn
9 kap. Kommunal samverkan
10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
11 kap. Ekonomisk förvaltning
12 kap. Revision
13 kap. Laglighetsprövning
Övergångsbestämmelser
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Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016:
Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa
upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Innehåll:
Sid
Sveriges regioner
Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 oc
2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor p
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 fö
kvinnor och män. Uppgifter från SCB
* Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad
Uppgifter från boverkets intervjuundersökningar presenterade
maj 2016
* Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor oc
kommun År 2014. Uppgifter från SCB
* Svenskt Näringslivs hemsidor för länen
* Arbetsförmedlingarna i länen
* Handelsbanke
1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands

1

1
län
2

2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala
Västmanlands och Örebro län
3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
4) Gotlands och Stockholms län
5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län

5
7
84

10
11
12
14
17
20
21
24
26

Pressinbjudan: Indelningskommittén presentera
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regional
indelning

27

Några kommentarer den 14 maj 2016.

28

Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket oc
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen

29

Människor påverkas hela livet av fysiska och social
miljöer de vistas i
Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
Utvecklingens krafte
Systemet för mänskliga verksamhete
Den fundamentala påverkanskedja
Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringen
problem. Hur ska man kunna förbättra världen

29
29
29
30
30
30
30
30
31
32
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6) Blekinge och Skåne län
Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och
småort per kommun 2005 (enligt SCB
1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands oc
Jämtlands län
2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala
Västmanlands och Örebro län
3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
4) Gotlands och Stockholms län
5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län
6) Blekinge och Skåne län

Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016
Näringslivet
Svenskt Näringali
Arbetsförmedlinge
Handelsbanken

Från SKR.se 28 dec 201

Sveriges kommuner och regione

Om SKR
Lediga jobb Remisser Styrelsehandlingar och beslut Styrelse
•
och beredningar Kansliorganisation Om SKR

Meny
Arbetsgivare, kollektivavtal

Mer från SKR
Kurser och konferenser Rapporter och skrifter Cirkulär
•
Web sändningar Nyhetsbrev Press Lärande exempel Bloggar

Demokrati, ledning, styrning

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

Ekonomi, juridik, statistik
Hälsa, sjukvård
Integration, social omsorg
Näringsliv, arbete, digitalisering
Samhäll planering, infrastruktur
Skola, kultur, fritid

Hjälp
English pages
Lättlästa sidor
Webbkarta
A-Ö index
Webbhandboken
I webbhandboken samlar vi alla riktlinjer, instruktioner och annat som
krävs för att kunna göra ett bra jobb med sidorna på SKR:s webbplatser.
Sök i webbhandboken
Om webbhandboken

Förskola, grund- och gymnasieskola
Kultur, fritid
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Fakta om kommuner och regioner

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

Antal kommuner och regioner
Det nns 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
nns 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 nns en beskrivning av den reviderade kommungruppsindelning
som gäller från 1 januari 2017
Kommungruppsindelning
Läns- och kommunregister
Här nner du en lista över alla län och vilka kommuner de innefattar
samt en lista med landets alla kommunkoder och en karta över Sveriges kommuner
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Om SKR

Länsregister
Kommunkoder
Kommunindelning, karta från SCB (PDF, nytt fönster)

Lista på kommuner som återtagit benämningen stad
Stads- och kommunhistoriska institutet
Kartor, SCB:s webbplats

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

Informationsansvarig
Björn Kullander Handläggare
•

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

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroende-valda
från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette
tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Kontakta SK
Adress och övrig kontaktinformatio
08-452 70 0
info@skr.s

Rena fakta om kommuner och regioner
Det nns 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

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

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

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

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

Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och
analyser i olika statistiska sammanhang och är utarbetad på Statistiksektionen, SKL
Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper,
där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek,
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat
från SCB:s olika databaser
Förändringar jämfört med tidigare indelning
Huvudprincipen för den nya indelningen har varit storlek på tätorten,
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Grupperna storstad och
större städer bygger nu på antal invånare i den största tätorten i kommunen istället för som tidigare, invånarantalet i hela kommunen.
En ny grupp, mindre stad/tätort, har tillkommit och pendlingsmönstren
i omkringliggande kommuner har fått ökad betydelse. Grupperna varuproducerande kommuner och kommuner i tätbefolkad respektive
glesbefolkad region har utgått. Gruppen turism-och besöksnäringskommuner nns kvar, men med förändrad de nition
Beskrivning av grupperna
För en mer utförlig och detaljerad beskrivning, se publikationen
Kommungruppsindelning 2017.

B. Större städer och kommuner nära större stad
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst
40 000 invånare i den största tätorten.
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre
än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad
C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre
än 40 000 invånare i den största tätorten.
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där
minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun.
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent).
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun
med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.
Översiktstabell och lista på indelning 2017 (Excel, nytt fönster)
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Classi cation 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 nns på webbplatsen
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Områdena 31-34 innehåller politiska vetenskaper som inte för politik
utan bara studerar politiker och politik

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 område

Områdena 36-39 innehåller verksamheter som försöker påverka de
förtroendevalda, i första hand politiska partier, politiska organisat-ioner och personer

SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.

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.

SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

Området 35 innehåller verksamheter som förtroendevalda i allmänna
val ägnar sig åt: folkvalda församlingar på olika nivåer. FN EU, riksdagar, kommuner och folkvalda regioner

Kommunerna har lag för sina verksamheter och ska sörja för kommuninånarnas välfärd. Regionerna har vissa av delar av välfärden under sitt
beskydd, huvudsakligen sjukvård och kommunikationer. De kan
komma i kon ikt med kommunerna när gränserna är suddiga
För regeringen gäller att den ska se till välfärden i hela landet och
kommer i kon ikt 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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I systemet för mänskliga verksamheter
ligger verksamheterna för demokrati i område 3

Systemet för mänskliga verksamheter utom
område

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden

1. Psykologiska och loso ska verksamhete
20 områden
Texten för områdena är länk till hemsidan

SW
SW
SW
SW
SW

SW 1 Psykologiska och loso ska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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 område
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
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n


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

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

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

61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, ske od.
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

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
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
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8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
12 områden
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW 82/89 Skönlitteratur på olika språk.
SW 82 Engelsk skönlitteratur o d.
SW 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
SW 84 Fransk skönlitteratur o d.
SW 85 Italiensk skönlitteratur o d.
SW 86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
SW 87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
SW 88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
SW 89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geogra . Biogra . Allmän historia
12 områden
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geogra o historia. Biogra .
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW 91 Allmän geogra , reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 92 Biogra ska 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.

Ansvarsområde
Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern i regeringen svarar för verksamhetsområdena 1-5, 8-9 och en stor del av 7.
Övriga ministrar svarar för område 6 och en liten del av 7
I omåde 6 sköts område 61 hälso- och sjukvård huvudsakligen av regionerna och område 64 av kommunerna. I område 7 sköter kommunerna områdena 71 och 72 och kulturministern områdena
73- 794 och 796-799. Det blir inte mycket kvar till de övriga ministrarna huvudsakligen övergipande delar av 795
Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern har inte
hög hand om sina områden, beklagligt eftersom kunskaper och värderingar har stor betydele för demokratin
I Sven Wimnell 7 januari 2021: Om stora regioner och regionstyrelser.
Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar till 1 januari 2021
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf
gjordes en genomgåg av regionerna med följande slutsat
Slusat
Det kan vara lämpligt att ha
290 kommuner
6 stora självständiga regioner,
21 länsstyrelser samt
6 statliga regionstyrelser för planering av verksamheter som rör regionala förhållanden i de 6 stora områdena
Regionstyrelserna kan ligga direkt under regeringen eller ha myndighetskaraktär
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Det viktiga är att staten får planeringar för de 6 stora regionerna som
de nu inte tycks ha och som behövs.
Regeringen behöver ha en regionminister, oklart var, som kan hantera
regionerna. Det kan kanske vara klimat- och miljöministern som omvandlas till klimat- och regionminister.
De 6 regionstyrelserna ska styras av klimat- och regionministern, som
ska ha en rikspolitik som grund som ska innehålla statens krav på regionernas och kommunernas fysiska och sociala miljöer. Länsstyrelserna som har lång tradition blir kvar för kontinuiteten och får tillsyn
över länen
Man ska få kvar självständigheten i kommuner och regioner och samtidigt ha en statlig styrning med hjälp av de statliga 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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