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Kapitel 1: Några 
inrikes artiklar i 
början av juni 2021 

4



03 Ödesdigra ting sker 
nu, också inom språket 
Språket är en avgörande del av vår identitet. 
Det är där vi möts, det är där vi förmedlar det 
som vi medvetet vill uttrycka. Därför måste vi 
nu ge akt på de förrädiska glidningar som 
hotar de politiska grundbegreppen, skriver 
Sven-Eric Liedman. 

”Jag gick i en flumskola!” 

Det var Jan Björklunds förklaring till varför han inte 
visste vad ”luguber” eller ”aritmetik” betydde. Han var 
utbildningsminister på den tiden och uppträdde i 
något tv-program. 

Det var förstås en usel förklaring. Man kan lära sig nytt 
hela livet. Det är bara demenssjukdomar som sätter 
stopp för läroprocessen. 

Varje måndag sitter jag snällt och ser på Vetenskapens 
värld i SVT. Nya horisonter öppnar sig. Och på tisdagar 

när vi äter middag är det Språket i P1. Svenskan är en 
kontinent som ständigt och obevekligt förskjuts. 

Det är också den kontinent som jag är född på. Jag 
känner lukten och smaken av nästan alla ord i 
svenskan. Smidigt har jag anpassat mig efter de flesta 
förändringar som språket genomgått under min livstid. 
När jag började skolan 1946 stötte jag på riktigt gamla 
ord som jag inte hade en aning om vad de betydde. 
Varje morgon i småskolan sjöng vi psalmen ”Jesu, låt 
mig städse börja…”. ”Städse” var ett vilt främmande 
ord för mig. Jag såg städet i bysmedjan framför mig 
men fick ingen mening i det. 

I dag lever ordet väl bara vidare i trädgårdsböckernas 
”städsegrön” om cypresser och rhododendron. 

Orden som man behärskar avgör räckvidden på det 
man kan uttrycka eller föreställa sig. Med ord möblerar 
vi vår värld. Vi kan uttrycka både kärlek och avsky 
mycket exaktare om vi har ett rikt nyanserat språk. 
Växter som vi vet namnet på avtecknar sig tydligare än 
de för oss namnlösa. När jag var pojke kunde jag alla 
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bilmodeller som dök upp på vägarna. I dag kan jag 
nästan inga. En trafikerad gata blir bara en massa 
blänkande plåt. 

De främmande språken ger oss tillträde till andra 
föreställningsvärldar. Varje språk strukturerar 
verkligheten lite annorlunda. 

Den gymnasielinje jag följde skulle göra oss polyglotta. 
Den var gammal redan då, linjen var från 1933, och 
den tjänstgjorde sista året när jag tog studenten som 
privatist 1956. Den rymde mycket latin, och franska 
var det viktigaste moderna språket. Engelska och tyska 
kom jämsides på sladden. 

Så annorlunda nu. Det är engelska, engelska, engelska. 
Man lär sig ungefär beställa på restaurang på det andra 
språk som man valt. Men så många unga rör sig lätt 
och obehindrat på engelska. Den musik som de lyssnar 
på är på engelska. Engelskan sipprar in i deras egen 
svenska. 

För mig är svenska det språk jag verkligen odlar. Det 
andra är bruksspråk som hjälper mig igenom en 
underbar mängd böcker och artiklar, trevliga 
personliga möten och en och annan konferens eller 
föreläsning. Det är svenskan som är mitt medium. 

Och denna svenska förändras alltså. Det har den alltid 
gjort. Ibland får jag en känsla av att språk förändras 
snabbare än människor. En stadig ström av ord får 
plats i svenska ordböcker och ordlistor varje år, och 
ungefär lika många försvinner, dödförklarade. I år har 
”statement” blivit ett svenskt ord, medan ”dvärgalåt” 
har raderats. Nej, jag skulle aldrig använda 
”statement” på svenska. Och dvärgalåt – ordet är 
ganska vackert, men nog måste man kunna hitta ett 
annat för att beskriva stora delar av den politiska 
debatten i dag? 

Jag tycker om att läsa svenska texter från 16- och 1700-
talen. Men jag använder inte gamla ord därifrån, även 
om de ofta ter sig mustiga. Äldre idéhistoriker gjorde 
det. ”Fäförundran” är väl ett underbart ord? Man 
riktigt ser kreaturen framför sig, liksom man ser 
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människorna som tappar hakan inför något i grunden 
trivialt. 

Nya ord behövs ständigt för en ny verklighet. 
Facebook, Twitter och Instagram kommer in med de 
sociala medierna. Covid-19 är ett färskt ord. 
Förhoppningsvis försvinner det ur vardagsspråket efter 
hand, liksom coronaavstånd. Med mobil menade man 
för femtio år sedan ett rörligt konstverk, i dag en 
tingest som nästan alla har inom räckhåll. 

Annan ny verklighet kan man ogilla, som elsparkcyklar 
och influerare. De finns där ändå, opåverkade av min 
motvilja. 

Men det finns förändringar av språknormerna som jag 
inte tänker rätta mig efter. Jag skulle aldrig kunna tala 
om ”universum” i pluralis. Varför inte i stället för 
denna besynnerlighet ta steget fullt ut och tala om 
”univers” med ”universer” i pluralis? ”Fakta” är ett 
annat sorgebarn. Nyligen hörde jag Kristian Luuk i tv 
tala om ”ett fakta”. Någon äldre farbror korrigerade 

honom milt: ett faktum. Men när blir ”fakta” både 
singularis och pluralis i påbjuden svenska? 

Språket är en avgörande del av vår identitet. Det är där 
vi möts, det är där vi förmedlar det som vi medvetet 
vill uttrycka (miner och gester kommer på köpet). Det 
utgör grunden för den mänskliga kulturen. 

Många andra djur har också språk. Men deras språk 
saknar begrepp, alltså betydelseenheter som kan 
fixeras och nyanseras. Det är bara människan som har 
skriftspråk och som kan göra översättningar från ett 
språk till ett annat. Det är bara vi som kan språka om 
språket. 

Språket är oändligt uttrycksfullt. Stora poeter har 
förmått visa det. Men det finns helt vanliga människor 
som muntligen kan excellera i ett lika fantasifullt som 
drabbande språk. 

Och matematikens språk – det gränslösa, exakta, svalt 
sköna. 
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Politiker och byråkrater utarmar tvärtom ofta språket i 
sin iver att inte säga för mycket. Vilka bördor får inte 
ordet ”oacceptabelt” bära i dag? Det är oacceptabelt att 
inte ta i hand. Det är oacceptabelt att skjuta människor 
på öppen gata. Det är oacceptabelt att kapa ett flygplan 
och tvinga ner det i Minsk. 

Men nog behöver vi i dag tvärtom ett rikt och 
uttrycksfullt språk, ett språk som förmår klargöra både 
livets skönhet och dess elände liksom människans 
förmåga att bygga upp och att förstöra. 

Det finns knappast någon nordbo som inte i maj och 
juni grips av förundran inför naturens skönhet och 
söker ord för att uttrycka vad man känner. Detta efter 
månader av mörker och kyla! Hägg och syren, suckar vi 
vällustigt, och blommande kastanjer, och trädens skira 
grönska, och… och… 

Varje juni brukar jag för mig själv mumla Harry 
Martinsons dikt om juninatten som aldrig blir av. 

Och mitt i förundran finns en tagg som värker mer och 
mer för varje år, och det är inte den gamla vanliga 
taggen att allt förgår så snabbt. Nej det är mycket 
värre. Det är vetskapen att vi människor hotar all 
denna skönhet med vår rovdrift på allt som kan ge 
pengar. Kunskapen om vad som håller på att hända är 
förkrossande, vetenskapen kan in i detalj följa 
förstörelseprocessen; och ändå tystnar inte dvärgalåten 
från en röststark grupp som med usla argument 
försöker stilla sin oro med diverse alternativa fakta. 
Journalisterna gör inte sin plikt och ger röst också åt 
de okunniga, säger man; nog måste också de 
tjockhudade få komma till tals. 

Rent ut sagt: Fy fan! 

Vi behöver också ett språk som kan utmana all den 
torftighet som präglar reklamen och köpenskapen. Vi 
behöver utmana företagsledarnas mumbojumbo; 
kanske kan Handelshögskolans bildningsprojekt 
betyda något verkligt positivt? Vi behöver ett språk 
som kan berika det politiska samtalet som numera 
ständigt hamnar i trånga fållor där partfunktionärer 
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kastar brottsstatistik, invandringssiffror, miljö- och 
klimatproblem i ansiktet på varandra. Man får lätt 
intrycket att kampen enbart gäller makten och inte de 
sakfrågor som avgör vår gemensamma framtid. 

Ännu viktigare är det att ge akt på de förrädiska 
glidningar som nu hotar de politiska grundbegreppen. 
Det gäller inte minst själva centrum, demokratin. 
Sverigedemokraterna är i färd med ett förändra 
meningen i ungersk riktning. Ett talande exempel har 
vi just fått. En lokalpolitiker för SD angrep en 
historielärare som talat om stormningen av Kapitolium 
på det enda rimliga sättet: som en attack på 
demokratin. SD-politikern var av annan mening. 

Historieläsaren, Fredrik Clausson, svarade på ett 
alldeles lysande sätt i den omfattande artikeln 
”Varningsklockorna ringer när man som historielärare 
hotas av SD-politiker” i DN (25/5). Hans svar kan ge 
oss hopp. Det finns ännu en fungerande vakthållning 
gentemot SD:s mullvadsarbete. Kan inte Moderater, 
Kristdemokrater och Liberaler klara av detta, måste vi 
andra träda in. Fredrik Clausson fick rymd över sin 

artikel genom att väva in SD-mannens angrepp i det 
vidare sammanhang som en stor roman kan ge. 
Språket blev rikt. Han skrev inte bara om ett enskilt 
fall utan om en hotfull detalj i ett mycket större 
sammanhang. 

Vi måste alla vara beredda. Det är ödesdigra ting som 
händer nu, också inom språket. Så mycket hänger på 
var och en av oss. 

Sven-Eric Liedman 
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02 Utan en 
mobiltelefon förvisas 
vi ur 
samhällsgemenskapen 
Mobilen krävs för att kommunicera med såväl 
vänner som myndigheter. Men den skadar det 
skrivna språket – civilisationens kärna. 

För hundra år sedan hade Karel Capeks pjäs om hur 
robotar tar över världen och utrotar (nästan) alla 
människor premiär. ”R.U.R” – ”Rossum’s Universal 
Robots” – varnar tidigt för teknologins faror och 
lanserar ordet ”robot” för den konstgjorda skapelse 
som tillverkats för att tjäna, men i stället förslavar oss. 
Den tjeckiske författarens pjäs är en dystopi: själv var 
han humanist av ett numera sällsynt slag, älskade 
hundar och sin trädgård, medan han hela sitt liv 
bekämpade kommunistiska och fascistiska idéer. 

Hundra år senare är den teknologi han fruktade på 
fortsatt stadig frammarsch och har övertygat oss alla – 
kanske med undantag för miljöaktivister och 
kärnkraftsmotståndare – om att den är till 
överväldigande nytta. Redan Capeks värld hade 
integrerat paradigmatiska teknologiska framsteg som 
elektricitet, flyg, rörliga bilder, grammofon och telefon: 
de hade förlängt hans kropp, tillåtit honom att vara 
någon annanstans än där han fysiskt befann sig, ökat 
tempot i hans liv och gjort det bekvämare. 

På många sätt befriat honom. 

Men befrielse och slaveri bor vägg i vägg och låter sig 
inte så lätt skiljas åt. I dag har nästan alla de 
epokgörande teknologier Capek kände till stoppats in i 
en mobiltelefon. Och alla människor utrustats med var 
sin: från minsta barn bort till arbetslösa och utfattiga 
vi inte trodde hade råd med den. Mobilen ger tillträde 
till den cybervärld där en stor del av det moderna livet 
utspelar sig: och upphov till vad som numera kallas 
”livsstil”. 
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Jag har ingen mobil. Som korrespondent var jag hela 
mitt yrkesliv beroende – förslavad – av telefonen. 
Först skrevs en text, ofta för hand, som sedan från 
Skopje eller Prag över telefon dikterades till Stockholm 
där den skrevs ut igen och sattes i bly innan 
tryckpressarna gick i gång. Kom texten för sent 
hamnade den inte i papperstidningen och någon 
nättidning fanns inte. Inte heller mobiler. Samtalet till 
Stockholm måste beställas av telefonist, linjerna var få, 
och för att förkorta väntetiden gällde det att vädja, 
skälla eller charma (muta) telefonisten. Allt eller intet 
stod på spel. Skulle jag få en linje i tid? Telefonister i 
Östeuropa hade ibland mer makt än politbyrån. 

När jag slutade med korrespondentens 
fältrapportering ville jag aldrig mer bli avhängig en 
telefon. Ett rent praktiskt beslut som ingenting hade 
med snobberi eller privat arrogans att göra: snarare en 
befrielse lik. Faktiskt blev jag också kvitt mardrömmar 
som målade upp ett korrespondenthelvete där 
oräkneliga telefoner med sladd och lur ringer samtidigt 
eller är döda, inte ger minsta ljud ifrån sig. 

Till en början gick allt bra; inget evigt fingrande på 
mobilen och dess idiotiska ”jag hör dig så dåligt” eller 
”jag sitter på bussen”. De som ville mig något ringde på 
min sladdtelefon. 

Men inte särskilt länge. Snart flyttade alla in i 
cybervärlden med hjälp av mobilen. Min vardag 
däremot blev komplicerad: utan mobil blev det svårt 
att boka, checka in, legitimera sig, snart också att 
betala och kommunicera med myndigheter. 

Tv:n gick sönder. Försäkring fanns, jag lovades 
ersättning. Ingen kom. Veckorna gick. I min 
sladdtelefon ringde jag runt tills någon lyckades spåra 
mitt ärende och ”lösa” det: man saknade ett 
mobilnummer till mig dit ersättningen kunde skickas. 
Jag hade trott att den skulle komma som presentkort 
med posten. 

På coronabussen kan jag inte betala, inte heller fanns 
den utlovade ”värden” på plats på Odenplan som sägs 
ta emot betalning, och nu är det kontroll. Jag visar mitt 
SL-kort. Duger inte: jag måste i mobilen visa att jag 
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betalt. ”Då får väl SL först köpa en åt mig”. 
Kontrollören kastar inte av mig, men det är nära. I 
bageriet kan jag inte betala med sedlar utan ombeds 
swisha. Det kan jag inte. Damen rycker på axlarna. 
Inget bröd. Utan så kallad bank-id finns jag inte för 
vissa myndigheter. Och var ska det bo om inte i 
mobilen? Sommarens digitala covidintyg och 
”resepass” kan jag nog bara drömma om. 

”Livsstilen” blir till uniform. Min frihet från mobilens 
milda tvång håller på att bli till slaveri. 

I dag är vi den mobil som jag inte har. Den har blivit 
livets motsvarighet till flygets svarta låda: i 
brottslingens mobil låter sig alla hans handlingar, 
åsikter och förehavanden kartläggas så att han kan 
spärras in på livstid. Det är förstås bra. Teknologiska 
framsteg främjar nästan alltid snabbhet och 
transparens. Men är det långsamma och 
intransparenta, som det privata, alltid dåligt? Ingen vill 
väl hävda det. Snarare handar det om avvägning och 
balans. Allting här i livet kommer med ett pris, säger 
ekonomen. 

Vad skulle Capek sagt om mobilen? Det vet vi inte. 
Kanske att han ändå kunde stänga av sin radio eller sitt 
elektriska ljus utan att straffa ut sig ur 
samhällsgemenskapen, att mobilen därför är ett långt 
farligare instrument. Men säkert skulle han notera att 
mobilen ensidigt är på ljudets och bildens sida, att den 
reducerat det skrivna språket till en ofta felstavad rest i 
form av ett sms, att mobilen därför i ett historiskt 
perspektiv innebär ett bokstavligen (sic) reaktionärt 
steg tillbaka mot vårt primitiva ursprung. 

Som den humanist – någon som fyllt sitt liv med att 
läsa och skriva – Capek var tror jag att det hade 
förskräckt honom. 

Richard Swartz 

richard.swartz@chello.at 
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02 Ledare: Pandemin 
avslöjade en osund 
svensk modell 
Ofta används ansvarsprincipen just för att slippa ta 
ansvar. Den synbara paradoxen levereras av 
krishanteringsforskaren Fredrik Bynander, chef för 
Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på 
Försvarshögskolan, i en granskning som Ekot sände i 
helgen. 

Principen ligger till grund för svensk krisberedskap, 
och säger att den myndighet som har ansvar för något 
under normala omständigheter behåller det även när 
något smäller till. Mottot är förknippat med 
närhetsprincipen, som går ut på att kriser ska skötas 
på lägsta möjliga nivå. 

Vid en första anblick ser det rimligt ut. Problemet 
uppstår när ingen bestämmer, och ingen tar ansvar för 
att det förmodligen är någon annan som gör det. 

Coronapandemin visade hur avlägset Sverige är från 
att vara ett föredöme. 

Ekot har gått igenom ett tiotal rapporter under 
dussintalet år om praktisk svensk krishantering. 
Omdömena är i flera fall avslöjande. Riksrevisionen 
skrev 2008 om oklar ansvarsfördelning och tvivelaktig 
beredskap. Tio år senare varnade man för brister i 
livsmedels- och läkemedelsförsörjningen om krisen 
kom. Fredrik Bynander säger att vi har en ”massa 
information om vad som inte funkar, men vi har inte 
gjort speciellt mycket åt det”. 

Ansvarsprincipen är också en stomme i den så kallade 
svenska förvaltningsmodellen. Regeringskansliet är 
ganska litet i internationell jämförelse, och i stället 
ligger resurserna på olika fristående myndigheter. 
Ministerstyre är inte tillåtet, även om regeringen 
skriver regleringsbrev och utnämner generaldirektörer. 
Oppositionen, oavsett politisk färg, brukar yla av harm 
när statsråd ändå har lagt sig i. 
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Men modellen innebär också att ingen myndighet kan 
säga åt någon annan vad den ska göra. Regioner och 
kommuner har därtill ett långtgående självstyre. 
Summan blir en stuprörsmentalitet där alla jobbar 
med sitt men ingen tar nationellt ansvar. 

Och det görs utredningar, analyser och rapporter, på 
längden och tvären. Sedan händer vanligtvis inte ett 
skvatt. 

Flodvågskatastrofen i Thailand 2004 blev till en 
tsunami av svenska misslyckanden. ”Tilltron till den 
svenska staten som yttersta garant för trygghet och 
säkerhet kom att skadas”, konstaterade 
Katastrofkommissionen året därpå. Det grundfel som 
definierades var att ”Regeringskansliet saknade en 
organisation för att hantera allvarliga kriser”. 

Göran Perssons socialdemokratiska regering hukade 
för kritiken. Alliansen inrättade ett 
krishanteringskansli i statsrådsberedningen, som 
Stefan Löfven sedan skeppade i väg till justitie-
departementet. 

Och när coronaviruset anlände visade sig 
krisberedskapen än en gång vara en chimär. 
Skyddsutrustning fanns inte, för regionerna hade tyckt 
att lagerhållning var för dyrt, och varken regeringen 
eller nationella myndigheter verkade ha en susning om 
det. Folkhälsomyndigheten manade till att skydda de 
äldre, men visste inget alls om tillståndet i omsorgen. 

Det tog månader innan coronatestning i breda grupper 
kom i gång, för Folkhälsomyndigheten tyckte inte att 
det var viktigt och ingen annan ville ta på sig att sätta i 
gång. 

Coronakommissionen kom fram till att ”anställda i 
äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma 
att hantera krissituationen”. Så mycket för den svenska 
ansvarsprincipen när den sattes på prov. 

Samhällssystem är trögrörliga. Det betyder dessvärre 
att systemfel alltför sällan rättas till. I Eko-inslaget kan 
socialminister Lena Hallengren (S) ”inte se” att några 
grundläggande principer ska ändras. 

Men Sverige behöver en ny princip. Enligt grundlagen 
styr regeringen riket. Det måste innebära att den också 
tar ansvaret när krisen så kräver. 

DN 2/6 2021 
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02 Regionerna får höjt 
coronabetyg 
Förtroendet stiger återigen på bred front för 
både myndigheter och regioner. Det visar DN/
Ipsos mätning om svenskarnas syn på 
coronakrisen. Många är ändå fortfarande 
oroliga för belastningen på sjukvården. 

Sedan en tid minskar smittspridningen i större delen 
av landet. Samtidigt rullar vaccinationerna på. 
Omkring 5 miljoner svenskar har fått åtminstone en 
dos. 

Det mer hoppfulla läget i pandemin återspeglas i DN/
Ipsos nya undersökning om hur väljarna ser på 
samhällets sätt att tackla krisen. Med start i höstas 
sjönk förtroendet för de centrala aktörerna när den 
andra vågen svepte fram över Sverige. I majmätning 
sker ett positivt trendbrott på bred front. 

Andelen som uppgav att de hade stort förtroende för 
sin region var i april nere på bottennoteringen 32 
procent. I maj ökar andelen med 8 procentenheter till 
40. Det är med bred marginal den mest positiva 
förändringen för regionerna under det dryga år som 
DN/Ipsos har ställt frågan. Till bilden hör att 
regionerna har ansvaret för att organisera den 
vaccinationskampanj som nu pågår. 

Svenskarnas ljusare bild av läget syns på flera andra 
sätt i undersökningen. Andelen med stort förtroende 
för myndigheterna generellt stiger med 7 
procentenheter, från bottennoteringen 29 procent i 
april till 36 procent i maj. Förtroendet för sjukvården 
stiger nästan lika mycket, från 57 till 63 procent. 

Trenden syns också i varierande grad när DN/Ipsos 
frågar specifikt om hur man bedömer 
Folkhälsomyndigheten, statsepidemiolog Anders 
Tegnell, Socialstyrelsen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på Ipsos: 
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– Det här måste tolkas som en vändning uppåt. Men 
det som driver siffrorna är nog snarare pandemins 
utveckling och vaccinationerna än att myndigheterna i 
övrigt skulle göra något mycket bättre än tidigare, 
säger han.  

Samtidigt är det fortfarande långt kvar till det höga 
förtroende som exempelvis Folkhälsomyndigheten och 
Anders Tegnell åtnjöt i pandemins början. 

– De återvinner förtroende mer än att de skapar nytt, 
säger Nicklas Källebring. 

Ljusningen syns också i att oron är lägre bland dem 
som svarat på enkäten. Andelen som är bekymrad över 
svensk ekonomi är den lägsta sedan pandemin bröt ut. 
Oron för smitta är också i avtagande, liksom oron för 
att Sverige inte vidtagit tillräckliga åtgärder. 

Noterbart är dock att det fortfarande finns en utbredd 
oro för belastningen på sjukvården. Den andelen ligger 
kvar kring 80 procent.  

– Budskapet om det ansträngda läget i vården verkar 
ha gått fram, säger Nicklas Källebring. 

Betyget på politikernas insatser har förbättrats 
marginellt i majmätningen. Ungefär 3 av 10 tycker att 
regeringen har hanterat pandemin bra och ungefär lika 
många bedömer insatsen som dålig. Samma nivåer 
gäller för statsminister Stefan Löfven (S). Fortfarande 
får oppositionen sämre betyg. 

Bedömningen av socialminister Lena Hallengrens (S) 
insats mildrades i samband med att hon berättade att 
hon har diagnosticerats med cancer och genomgår 
behandling för detta. Bilden består i maj, med ungefär 
en tredjedel som gör tummen upp medan en knapp 
fjärdedel gör tummen ner. 

Nicklas Källebring noterar ett tydligt könsmönster i 
bedömningen av politikernas insatser, där män är mer 
kritiska än kvinnor. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Ipsos har genomfört 1 248 digitala intervjuer md 
röstberättigade väljare under perioden 11–23 maj 
2021. Utifrån ett slumpmässigt urval svarade 501 
personer via SMS med svarslänk. 747 intervjuer 
gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt 
rekryterad webbpanel. 

Frågorna som ställdes var: 

Vilket förtroende har du för (...)? Vilken oro känner du 
för Coronasmittan när det gäller följande (...)? Hur 
tycker du att följande har hanterat Coronautbrottet? 
(...) 

02 Regeringens 
utredare kritiseras: Vi 
klarar inte Parisavtalet 
Regeringens utredare föreslår att fossila 
drivmedel ska få användas till år 2040. Det är 
inte förenligt med Parisavtalet, enligt David 
Kihlberg, klimatchef på 
Naturskyddsföreningen. 

– Då kommer vi absolut inte att klara 
klimatmålen, säger han. 

Att förbjuda försäljning av nya bilar som drivs med 
fossila bränslen från år 2030 är en av punkterna i 
januariavtalet mellan S, MP, C och L. För Miljöpartiet 
var detta en hjärtefråga. En utredare fick i december 
2019 uppdraget att förbereda förbudet, som enligt 
januariavtalet ska klubbas under mandatperioden. 

Utredarens slutsats, som presenteras på tisdagen på 
DN Debatt, är dock att Sverige inte självt kan införa ett 
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förbud. Istället ska riksdagen sätta upp det som ett mål 
till år 2030 och sedan verka för att hela EU beslutar 
om ett förbud. 

Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå ett 
årtal då fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige. 
Förslaget från utredningen är år 2040.  

Främsta skälet till att utfasningen inte bör genomföra 
snabbare är enligt utredaren Sven Hunhammar att det 
skulle kräva alltför stora mängder förnybara 
drivmedel, som ersättning för fossil bensin och diesel. 
Biodrivmedel är omdiskuterade eftersom klimat- och 
miljöeffekterna kan bli negativa om fel råvaror 
används på fel sätt. Palmolja är ett exempel som ställt 
till stor skada i regnskogar, men även svenska skogar 
riskerar att ta stryk om efterfrågan på biobränsle blir 
för stor. 

David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen, 
tycker ändå att utredningens ambitioner är för svaga. 

– Vi har inte till 2040 på oss att fasa ut fossilbränslen. 
Det behöver gå betydligt snabbare om vi ska kunna 
klara Parisavtalets mål. Vi tycker att utredningen 
borde ha föreslagit ett förbud både för fossila 
drivmedel och nya fossildrivna bilar till 2030. 

David Kihlberg köper inte argumentet att EU-
lagstiftningen omöjliggör ett ensidigt svenskt förbud. 
Att göra det nationellt är enligt honom det bästa sättet 
att driva på EU i den riktningen. Han påpekar att 
januariavtalet till skillnad mot utredningen slår fast att 
förbudet ska gälla 2030. 

– Jag förväntar mig att regeringen ändå går fram med 
ett sådant förslag.  

Miljöminister Per Bolund (MP) om tog emot 
utredningen på tisdagen, vill i nuläget inte säga om 
regeringen tänker hålla fast vid januariavtalets 
skrivning om ett förbud 2030. 

– Nu kommer vi att ta ett samtal med de partier som 
samarbetar kring Januariavtalet. Men för oss är det 
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målet som är det viktiga, att vi faktiskt blir det första 
fossilfria välfärdslandet. Exakta vägen dit är kanske 
inte det väsentliga, säger Per Bolund.  

Anser du att det är förenligt med Parisavtalet att låta 
de fossila drivmedlen finnas kvar till 2040? 

– Vi vill genomföra övergången så fort som möjligt 
men jag lutar mig också med trygghet mot historien 
som visar att när vi har satt upp mål så har det ofta 
visat sig att det gått snabbare än vi trott på förhand. 
Jag är övertygad om att det kan bli så här också. Om 
det skulle vara några få rännilar kvar, säg 2039, så 
skulle jag inte säga att det är det som avgör om vi når 
Parisavtalet. 

Moderaterna framhåller elektrifieringen som det 
viktigaste för att ställa om transporterna. Partiets 
klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz 
efterlyser fler laddstolpar och mer kärnkraft för att 
säkra tillgången på el. ”Moderaterna vill också ha bilar 
utan utsläpp så snart som möjligt. Men då måste det ju 

finnas förutsättningar för att köra elbilarna i hela 
landet”, skriver hon i ett sms till DN. 

Förbud mot fossila bränslen och bilar som går på 
sådana drivmedel diskuteras i många länder. Norge är 
på gång med ett förbud redan 2025, men där har 
elbilar hunnit ta över mer av marknaden än vad som är 
fallet i Sverige. Storbritannien har skärpt sin 
målsättning från 2040 till 2030. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Målet är att 
begränsa den globala 
uppvärmningen 
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 
2016. 
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Målet i avtalet är att begränsa den globala 
uppvärmningen genom att minska utsläppen av 
växthusgaser. 

Ett av de viktigaste målen i avtalet är att hålla den 
globala uppvärmningen långt under två grader och 
sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 

Detta framför allt genom att minska utsläppen av 
växthusgaser. 

03 Cementfabriken ska 
bli klimatneutral 
Gotlandsbolaget Cementa ska bli världsledande 
i grön cementproduktion. Inom tio år ska 
bolaget ha en anläggning för koldioxid-
infångning som slukar motsvarande 3 procent 
av Sveriges utsläpp.  

Cementas fabrik i Slite på Gotland är en av Europas 
största och släpper i dag ut omkring 1,5 miljoner ton 
koldioxid årligen. Det motsvarar ungefär 3 procent av 
Sveriges totala koldioxidutsläpp enligt bolaget. 

Inom tio år ska detta, om satsningen går som den ska, 
vara nere på noll. 

– Vi vill vara först med en fullt klimatneutral 
cementproduktion. Jag är övertygad om att detta 
kommer att skicka tydliga signaler till europeisk och 
global cementindustri om att omställningen är möjlig, 
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säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på 
Heidelbergcement där Cementa ingår.  

Merparten av utsläppen är koldioxid som finns bunden 
i kalkstenen och som frigörs när den hettas upp i 
tillverkningen.  

Till skillnad från till exempel de gröna stålsatsningar 
som avkunnats på senare tid, där själva 
produktionsprocessen förnyas, har cementindustrin 
svårt att komma runt faktumet att koldioxiden finns i 
stenen. 

Därför är satsningen riktad mot att fånga in koldioxid 
snarare än att ändra produktionen.  

– Vi kommer att fånga i princip all koldioxid som finns 
tillgänglig, säger Karin Comstedt Webb.  

Enkelt förklarat ska rökgaserna från verksamheten 
filtreras så att koldioxidmolekylerna sorteras ut. De 
komprimeras sedan och blir till vätska, som kan 
transporteras på fartyg till en plats för geologisk 
lagring i Nordsjön.  

Koncernen bygger enligt Karin Comstedt Webb redan 
nu världens första fullskaleanläggning för 
koldioxidinfångning vid fabriken i Brevik i Norge. Den 
beräknas när den står klar kunna sluka 400 000 ton 
koldioxid årligen, vilket motsvarar hälften av fabrikens 
utsläpp. 

– Den är viktig för oss för den demonstrerar den 
tekniska lösningen i stor skala. Men det här blir en 
anläggning som är uppemot fyra gånger större än den 
norska, säger Karin Comstedt Webb.  

Vad kostar en sådan här satsning?  

– Den norska satsningen kostar 3 miljarder norska 
kronor. Det vi tänker göra i Sverige är en anläggning 
som blir fyra gånger större. Det är tidigt att säga någon 
kostnad men det blir en betydligt större satsning.  

En förstudie som ska pågå under hela 2021 är inledd 
och kommer bland annat att ge svar på 
kostnadsfrågan. Den ska också titta närmare på andra 
utmaningar.  
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De två största är enligt Karin Comstedt Webb 
elförsörjningen och att processer kring ett nytt miljö-
tillstånd flyter smidigt.  

– Elnätet både till och på Gotland behöver bli 
väsentligt mer robust. Den här satsningen gör att vi 
kommer att ha ett effektuttag och en elanvändning vid 
fabriken som är uppemot fem gånger större än i dag. 
Att beslutsprocesser och faktisk uppgradering av 
elnätet accelereras är helt centralt för att vi ska kunna 
gå i mål med detta i tid. 

Vad gäller miljötillståndet kommer Cementa att 
behöva ompröva hela tillståndet för verksamheten. 

– Vi hoppas att den typen av process kan ske så 
effektivt som möjligt.  

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

05 Spricka i regeringen 
– Bolund går emot S 
om skogen 
Klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) 
avslöjar nu en spricka i regeringen i synen på 
skogen. 

Svenskt skogsbruk är inte hållbart, menar han 
– tvärtemot vad landbygdsministern Jennie 
Nilsson (S) säger. 

Han förordar också just den typ av skogsbruk 
som statministern krävt ska strykas från EU:s 
krav om hållbara investeringar. 

DN har under våren granskat den svenska 
skogsindustrin och biobränslepolitiken. Biobränslen 
från skogen är en viktig del i den svenska 
klimatpolitiken – och en förutsättning för att 
biobränslen ska kunna anses hållbara, är att 
skogsbruket i sig är hållbart. 
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Sedan sex veckor har DN sökt miljö- och 
klimatminister – och även vice statsminister – Per 
Bolund som nu svarar.  

Hans svar visar på en spricka i regeringen: 
Landsbygdsminister Jennie Nilsson ansåg i en intervju 
med DN att skogsbruket är hållbart – något 
Naturskyddsföreningen menar är ovetenskapligt och 
protesterade mot i ett öppet brev till ministern.  

Och statsminister Stefan Löfven krävde, i ett brev till 
EU-kommissionen i april, att alla referenser till så 
kallat ”naturnära skogsbruk” skulle strykas ur 
kommissionens förslag om vilka investeringar som 
skulle få kallas hållbara. 

”Vi vill att konceptet raderas”, skrev han tillsammans 
med den finska statsministern. 

Per Bolund har en helt annorlunda syn. 

Tycker du att svenskt skogsbruk är hållbart? 

– Det är ju tydligt när vi följer upp miljömålen att vi 
inte klarar att leva upp till målet om levande skogar. Så 
länge vi inte är framme vid det målet tycker inte jag att 
man kan svara ja på den frågan. 

– Vi behöver, tror jag, ha ett mer naturnära skogsbruk 
med mer naturanpassade brukningsmetoder och så 
klart fortsätta att skydda den skyddsvärda skogen. Där 
har vi verkligen gjort ett stort arbete nu, säger Per 
Bolund och påpekar att regeringen avsatt stora arealer 
mark för att skydda skog: över tusen reservat har 
utvidgats eller nybildats. 

Är det här en strid inom regeringen? 

– Jag kan inte svara för vad Jennie Nilsson har för 
kriterier bakom sitt svar, men jag har ju ansvaret för 
miljömålssystemet i regeringen och det är det jag också 
fokuserar på i den politik som vi utvecklar på miljö-
departementet.  

Vad anser du om de påtryckningar som regeringen 
gjort mot EU-kommissionen om att inte ställa hårdare 
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krav på skogsbruket, bland annat genom att kräva att 
ta bort förslag om naturnära skogsbruk i taxonomin? 

– Liksom i andra EU-frågor har regeringen drivit den 
linje som har ett brett stöd i riksdagen kring 
taxonomin (se fotnot, reds anm). Riksdagen har varit 
väldigt tydlig i dessa frågor och fick till och med 
Sverige att, som enda land, rösta nej till 
taxonomiförordningen i december 2019 då det ansågs 
att den skapade för stora osäkerheter för svenskt 
skogsbruk, säger Bolund.   

För biobränslen är det ur ett klimatperspektiv 
avgörande vilken del av trädet som bränns. Smådelar 
har en mindre klimatpåverkan, stammar större. DN:s 
granskning har visat att en fjärdedel av svenskt 
skogsbiobränsle kommer från trädets stam – trots att 
branschen lovar att endast restprodukter som bark, 
grenar och sågspån används till energi. 

– Om man har friska träd av god kvalitet så ska man 
använda dem till långlivade trädprodukter. Att bygga 
av trä är ju exempelvis ett fantastiskt sätt att minska 

klimatpåverkan från husbyggande. Dels kan man få 
bättre betalt, dels blir det restprodukter till 
biodrivmedel och annan energiproduktion, säger Per 
Bolund. 

Han menar att åtgärder för att uppmuntra till hållbart 
brukande av skogen borde införas.  

– Vi tittar på vilka krav vi kan ställa. Det finns redan i 
dag miljö- och klimatkrav på de biobränslen som 
används, att man måste använda sådana som faktiskt 
ger en bra klimatnytta. Det finns dåliga biobränslen 
som inte har en bra klimatprestanda och dem ska vi ju 
inte använda i Sverige. 

Har vi tid att öka användningen av skogligt biobränsle 
om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål? 

– Vi måste vara noga med att bara använda hållbar 
biomassa och hållbara biodrivmedel. Där vet vi ju att 
exempelvis biodrivmedel som produceras i 
regnskogsområden kan ha väldigt höga klimatavtryck. 
Samtidigt är ju biodrivmedel en pusselbit vi behöver 
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för att minska utsläppen i den takt som krävs, och jag 
har inte träffat någon som kunnat hitta en lösning för 
trafiken utan att alls använda biodrivmedel.  

– Det är också otroligt viktigt att poängtera att 
biodrivmedel inte kan vara den enda lösningen – det är 
bara i kombination med åtgärder för minskad 
transportefterfrågan och elektrifiering som det går att 
få ihop den här kalkylen. 

Med utgångspunkt i DN:s granskning krävde 
Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm 
i måndags svar från Per Bolund under en 
interpellationsdebatt i riksdagen. Han anser att Bolund 
undvek frågan om varifrån allt biobränsle som man 
räknar med för att nå klimatmålen ska komma. 
Anledningen, tror Holm, är att frågan är känslig. 

– Det är ju skogen alla förväntar sig ska leverera det 
här, och skogen ska räcka till mycket. Vi ser redan med 
nuvarande politik vilken hög press det är på skogen – 
att vi avverkar skyddsvärda skogar, säger han till DN. 

John Widegren, Moderaternas landsbygdspolitiske 
talesperson, ifrågasätter vem det är som styr 
skogspolitiken. 

– Är det Miljöpartiet, Socialdemokraterna eller är det 
samarbetspartiet Centerpartiet som ju slagit sig för 
bröstet i skogfrågorna i förhandlingarna med 
regeringen? Som det är nu får Miljöpartiet oerhört 
mycket plats och utrymme i den här debatten, säger 
han till DN. 

Själv slår han fast, liksom Jennie Nilsson, att: Svenskt 
skogsbruk är hållbart, absolut. På alla sätt. 

Vad baserar ni det på? Naturvårdsverket konstaterar ju 
att miljömålen om levande skogar och biologisk 
mångfald inte nås, mycket på grund av skogsbruket? 

– Miljömålet levande skogar säger Naturvårdsverket 
och Skogsstyrelsen är ett mål som inte går att uppnå, 
oavsett om vi slutar bruka skogen eller fortsätter som i 
dag. Vi har byggt upp stora virkesförråd i svensk skog 
och sedan den nya skogspolitiken infördes 1993 med 
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frihet under ansvar har flera parametrar som man 
mäter för biologisk mångfald förbättrats, som mer död 
ved, gamla träd och lövträd – allt sådant går åt rätt håll 
och vi vet också att den generella hänsynen som 
markägare tar gör att det växer in mer träd med höga 
naturvärden än vad det gjort någon gång förut, säger 
John Widegren. 

Taxonomin är ett verktyg för att identifiera 
miljömässigt hållbara investeringar. 
Taxonomiförordningen utgör en ramreglering för att 
avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses 
vara miljömässigt hållbara i taxonomin. 

Lisa Röstlund 

lisa.rostlund@dn.se 

Alexandra Urisman Otto 

alexandra.urisman@dn.se 

07 Luft i paketen ett allt 
större problem för 
Postnords vd 
Postnord släpper ut tiotusentals ton koldioxid 
genom att köra runt paket med massor av luft. 
Det är dåligt för ekonomin och uselt för 
klimatet, menar koncernchefen Annemarie 
Gardshol, som ser klimatomställningen som 
företagets största utmaning. Målet är att vara 
fossilfri om mindre än ett decennium. 

Postnords klimatmål är så pass ambitiöst givet att inte 
ens Annemarie Gardshol vet hur det ska gå till exakt. 

Men syftet med målet, fossilfritt under 2030, är att 
sätta press, även på den egna organisationen. 

Som detta med att köra runt luft i bilarna. I genomsnitt 
innehåller ett paket 30 procent luft – nästan en 
tredjedel av paketets volym är med andra ord tomt. 

27



– Så när vi släppte ut 300 000 ton koldioxid förra året 
så var det nästan 100 000 ton drivet av att vi 
transporterade luft, säger Annemarie Gardshol. 

Det här behöver Postnord komma åt och har därför 
inlett ett samarbete med bland annat Chalmers i 
Göteborg för att veta hur det ska gå till. 

– Vi kan köra färre transporter, vilket sänker 
kostnaderna och vi släpper ut mindre koldioxid, säger 
Gardshol. 

Men annat behövs också – som biodrivmedel till 
fordonsflottan. Och här ger hon en kritisk passning till 
politikerna. 

– Sverige är inte självförsörjande på biodrivmedel så vi 
behöver få en tydlighet från politiken om hur Sverige 
och Norden ska få tillgång till fossilfritt bränsle, säger 
koncernchefen. 

Postnord är ett företag som ömsar skinn – från att vara 
ett företag som delar ut brev till att vara en avgörande 
länk i e-handelskedjan. Postnords framtid ligger 

framför allt i att transportera allt fler paket till e-
handelns kunder. 

Brevvolymen däremot faller år för år och det har också 
gjort att företaget i år börjat med att dela ut post 
varannan dag. Ena veckan är det måndag, onsdag och 
fredag som gäller för en kund och nästa tisdag och 
torsdag. 

Starten skedde i Skåne, och det har inte gått utan 
gnissel, enligt kritiska källor DN talat med. Vissa 
arbetsplatser har inte övat personalen tillräckligt och 
omläggningen av brevbärarnas slingor har inte följts åt 
med den ändrade mängden brev. 

Men Annemarie Gardshol menar att, barnsjukdomar 
till trots, utrullningen av det nya systemet fungerar väl. 
Övergången sker i etapper – nu under våren har turen 
kommit till Västsverige. 

– Syftet är att ta lärdom från region till region. Syd var 
den första regionen och det är klart att vi insåg att det 
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fanns en del saker som vi absolut kunde skruva på. Det 
är ju hela poängen – att vi ska dra lärdomar, säger hon. 

– Och jag tycker att vi har dragit lärdomar när vi nu 
går in i region Väst, tillägger hon. 

Den minskande mängden brev var den utlösande 
orsaken till att Postnord 2017 gick in i sin värsta kris 
hittills, en kris där företagets existens var i fara. Den 
danska verksamheten gick med stora förluster då 
brevmängden minskade snabbare där än i Sverige. 

Krisen ledde till att de båda ägarna, svenska och 
danska staten, hade svårt att komma överens. Först 
efter sega förhandlingar, där tonen var hård från 
ministrar i båda länderna, kunde parterna komma 
överens om en injektion av kapital som räddade 
företaget. 

Danmark har dock fortsatt vara en, minst sagt, 
olönsam del av verksamheten. Det har dock vänt – 
förra året hade Postnord Danmark en rörelsevinst på 

120 miljoner kronor, mot en förlust på 155 miljoner 
året innan.  

Men lönsamheten är fortfarande väldigt låg. 
Vinstmarginalen var 1,3 procent, mot 8,6 för den 
svenska verksamheten. 

– Det är absolut ett lågt resultat – men det kommer 
från ett extremt lågt resultat. Vi har legat på 
minusresultat i Danmark, men nu vänder det, säger 
hon och tillägger att vinsten i Danmark för årets första 
kvartal var den bästa sedan 2015. 

En del av vinsten kommer dock från att den danska 
staten betalar bolaget kompensation för utdelningen av 
de brev som ändå skickas. 

– Vi har fått till en bra dialog med de danska 
politikerna så att de faktiskt går in och betalar för 
underskottet i den danska brevaffären.  

– Vilket jag förväntar mig att de svenska politikerna 
gör så småningom, när det blir ett sådant läge i 
Sverige, säger Gardshol. 
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Sedan krisen 2017 har det då och då höjts röster från 
politiskt håll, både i Sverige och Danmark, för att dela 
Postnord i en dansk och en svensk del. 

Det tycker Gardshol vore fel. 

– Vi är väldigt mycket en nordisk koncern. Det ger oss 
fördelar när vi talar med stora kunder som vill in i 
Norden. Det ger oss fördelar när vi ska sluta avtal med 
dem säger hon. 

– Så jag lyssnar inte så mycket på de kommentarerna, 
tillägger hon. 

Den spänning mellan ägarna som blossade upp till 
ytan 2017 finns inte kvar, hävdar koncernchefen, som 
träffar ägarna ”fyra fem gånger om året”. 

– Jag känner att det finns ett stort intresse i bolaget 
och en glädje över att det faktiskt nu går bra för det. 

– Vi har ett gott stöd från ägarna, både från den 
danska sidan och från den svenska. 

Så de politiska röster som vill se en delning av bolaget 
är personer som inte är engagerade i Postnord? 

– Det är så jag ser det – absolut. 

Dan Lucas 

dan.lucas@dn.se 

Fakta. Ägs av svenska och 
danska staten 
Postnord är ett svenskt aktiebolag som är en nordisk 
postoperatör. 

Bolaget finns i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

Postnord bildades genom samgåendet mellan Post 
Danmark A/S och Posten AB 2009 och ägs till 40 
procent av den danska staten och till 60 procent av den 
svenska staten. Rösterna är fördelade 50/50. 
Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med 
koncernkontor i Solna. 

Källa: Postnord 
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07 ”Vi ser att paketens 
volym växer, men inte 
vikten” 
Om mängden luft i paketen kunde halveras 
skulle det spara Postnord 10 000 lastbilsresor 
årligen. Chalmers tekniska högskola och 
Postnord har inlett ett samarbete med ett 
tydligt mål – att minska tomrummen i de paket 
Postnord levererar. För med en tredjedel luft i 
paketen kan inte Postnord klara sitt mål om att 
vara fossilfritt 2030. 

Postnords hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg har en 
enkel fråga som inte har något svar. 

– Det är inte smart att köra runt en massa luft. Hur 
kommer det sig då att vi ändå gör det? frågar hon sig. 

Det är för att få svar på den frågan som Postnord har 
inlett ett forskningssamarbete med Chalmers och 

förpackningsjätten DS Smith, men även med ett antal 
e-handelsbolag. 

– Vi insåg att vi inte kan göra det ensamma. Vi behöver 
involvera e-handeln, förpackningsindustrin och deras 
tekniska leverantörer, säger Leffler Moberg. 

Det finns flera teorier om varför det finns så mycket 
tomrum i paketen. En är att det kan vara dyrare för 
leverantörer att hålla sig med flera olika storlekar på 
förpackningarna. En annan att det är enklare att packa 
i en stor kartong än i en liten. Och ett tredje skäl kan 
vara att leverantören vill ha luft för att skydda varan. 

För Postnord handlar projektet ytterst om att få bort 
onödiga transporter för att bidra till målet om att vara 
fossilfritt 2030. 

– För det kommer inte att nås enbart för att vi köper 
nya fordon och använder förnyelsebara drivmedel. Vi 
behöver också effektivsera och då är det här en helt 
central fråga för vår del. 
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Att Postnord har kommit fram till att genomsnittet är 
30 procent luft beror, enligt Leffler Moberg, på en 
”begåvad uppskattning”. 

Företaget kan inte öppna paketen för att mäta 
volymen, men däremot mäter Postnord både vikt och 
storlek på förpackningen. Det görs för att bilarna ska 
packas på bästa sätt. 

– Och vi ser att över tid så har densiteten minskat. Vi 
ser att paketens volym växer, men inte vikten. Det blir 
mer och mer luft i paketen, säger Leffler Moberg, men 
skyndar sig att tillägga att det har skett under en 
period på flera år och att det blivit något bättre det 
senaste året. 

Eftersom 30 procent är ett genomsnitt varierar 
tomrummet från paket till paket och från bransch till 
bransch. Bokpaket, till exempel har knappast någon 
luft alls. Klädpaket däremot kan bestå till större delen 
av tomrum. 

– Köper du en dunjacka över nätet så kommer den inte 
vakuumförpackas för då ”förloras 
konsumentupplevelsen”, citerar Leffler Moberg. 

Därmed kommer hon in på att alla har ett ansvar – 
även konsumenterna. De behöver förstå vad tomrum i 
paketen innebär för klimatet och säga ifrån – på allvar. 

– Jag kan riktigt längta efter det där vrålet från 
konsumenterna, säger Leffler Moberg. 

Chalmers och DS Smiths forskning ska pågå under två 
år. 

Dan Lucas 

dan.lucas@dn.se 
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03 Liberalerna långt 
under spärren i SCB:s 
mätning 
Liberalerna bytte strategi för att locka tillbaka 
väljare, men partiet får en historisk botten-
notering i SCB:s stora opinionsmätning. 
Väljarstödet skattas till 2,5 procent i maj. 

– Att vinna tillbaka förtroende tar tid, säger 
partisekreteraren Juno Blom. 

Statistiska centralbyråns mätning av väljarstödet, som 
görs två gånger per år, är den mest omfattande i sitt 
slag. I årets första mätning hamnar Liberalerna alltså 
1,5 procentenheter under riksdagsspärren. 
Förändringen sedan förra mätningen i november (3,0 
procent) är statistiskt säkerställd. 2,5 procent är det 
lägsta väjarstödet som uppmätts för partiet i SCB:s 
mätserie från 1972 och framåt. 

I slutet av mars beslutade partiet att inför nästa val 
verka för en borgerlig statsminister, även om det 
kräver samverkan med Sverigedemokraterna. Ett 
avgörande argument från partiledningen var att det 
skulle locka tillbaka borgerliga väljare som lämnat 
Liberalerna på grund av januariavtalet.  

– Det är klart att målet 2022 är att vinna tillbaka 
väljare men det finns också en besvikelse över att vi 
fattade det beslut som vi gjorde när vi gick in i 
januariavtalet. Att vinna tillbaka förtroende tar tid, 
säger Juno Blom, Liberalernas partisekreterare. 

Sedan riksdagsvalet 2018 har Liberalerna statistiskt 
säkerställda väljarförluster till Moderaterna (1,3 
procent av väljarkåren), Centerpartiet (1,0) och 
Socialdemokraterna (0,6). SCB noterar också ett 
signifikant tapp till Centern på 0,5 procent av 
väljarkåren sedan i november. 

Under riksdagsspärren hamnar även Miljöpartiet med 
3,8 procent av väljarstödet. Det är första gången på 
många år som MP hamnar så lågt i en SCB-mätning. 
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Förändringen sedan november är dock inte statistiskt 
säkerställd. MP har signifikanta väljartapp sedan 
riksdagsvalet 2018 till S, V och C. 

Även Kristdemokraterna ligger farligt till med 4,5 
procent av väljarstödet enligt SCB. 

Med två eller tre partier i riskzonen med bara ett drygt 
år till valet är det mycket ovisst vem som kommer att 
kunna bilda regering. Högerpartierna kring 
statsministerkandidaten Ulf Kristersson (M) har långt 
till majoritet om L åker ur riksdagen. Moderaternas 
partisekreterare Gunnar Strömmer ser ändå 
möjligheter. 

– Det vi framför allt kan påverka är Moderaternas 
valresultat. Sedan är det klart att tiden fram till valet 
ger fler möjligheter att samspela på ett sådant sätt att 
andra partier som vill ha regeringsskifte också lyckas 
väl. Nu är Liberalerna fortfarande fast i 
januarisamarbetet men jag tror att vi ska kunna bidra 
offensivt när de är fria på ett annat sätt. 

För Moderaterna själva bekräftar SCB-mätningen det 
som även synts i DN/Ipsos: partiet har etablerat sig på 
en ny högre nivå klart över valresultatet från 2018. 
Väljarstödet i dag är 22,4 procent. 

Socialdemokraterna står för den största säkerställda 
nedgången i mätningen. 28,2 procent i maj är 1,2 
procentenheter under skattningen i november. S 
behåller ändå en ohotad position som största parti. 
Sedan riksdagsvalet har partiet tagit väljare från 
Liberalerna och Miljöpartiet men tappat till 
Moderaterna och Sverigedemokraterna. 

SD hör till mätningens vinnare med en säkerställd 
uppgång till 18,9 procent. Före pandemins utbrott, i 
november 2019, fick SD sin högsta notering någonsin 
hos SCB, 22,7 procent, men föll sedan kraftigt i 
mätningen därpå. Årets majmätning är ett positivt 
trendbrott för partiet. 

Största vinnare är Centerpartiet som stiger från 7,6 
procent i november till 9,5 i maj. Tydligaste orsaken till 
ökningen är, enligt SCB, att C tagit väljare från L. 
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Vänsterpartiet får 8,9 procent, en liten nedgång inom 
felmarginalen. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Mätningen genomfördes med ett riksomfattande 
slumpmässigt urval omfattande 9 216 i riksdagsval 
röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar 
från dessa personer samlas in genom såväl 
telefonintervjuer som webbenkät. 

Data samlades in under perioden 28 april till 27 maj. 
Det totala antalet svarande är 4 656, vilket motsvarar 
50,5 procent. 

Frågan som ställdes var: Vilket parti skulle du rösta på 
om det vore riksdagsval någon av de närmaste 
dagarna? 

03 Ewa 
Stenberg: Ett uselt utgångs-
läge för Sabuni 
Bara 2,5 procent av väljarna skulle i dag lägga 
sin röst på Nyamko Sabunis parti. Så lågt har 
inget normalt fungerande riksdagsparti legat i 
SCB:s opinionsmätningar. 

Liberalerna närmar sig den gräns där väljarna 
kan fly i stället för att stödrösta. 

KOMMENTAR Liberalerna djupdök i 
opinionsmätningar innan partiet beslutade sig för att 
lägga om kursen i mars. Chansen att få stödröster i 
riksdagsvalet nästa höst bedömdes vara större med ett 
tydligt besked om att arbeta för en moderatledd 
regering. 

Naturligtvis fanns det också sakpolitiska skäl till att 
partiet bytte lag. Men dess överlevnad som 
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riksdagsparti och förtroendet för partiledaren var 
centrala argument. 

På onsdagen var det betygsdag. Det blev en kalldusch 
som hette duga, när Statistiska centralbyrån släppte 
sin stora väljarundersökning. Det finns bara ett 
exempel i hela mätserien på att ett riksdagsparti legat 
sämre till än L. Det var Ny demokrati som i maj 1994 
fick 2,3 procent. Då var det ett parti i kaos och 
sönderfall. 

Efter att Miljöpartiet åkt ur riksdagen var partiet 1992 
och 1993 nere på 2,5 procent, precis som dagens 
Liberaler. Men ett normalt fungerande riksdagsparti 
har aldrig legat så lågt. 

Det betyder inte att loppet är kört för L. Svenska 
väljare är i stor utsträckning stödröstare. Statsvetaren 
Annika Fredén på Karlstads universitet är en av 
Sveriges främsta forskare på området, och hon har 
tidigare sett en tendens att rösta taktiskt även när ett 
parti har nedåt 2 procent i opinionen. Men gränsen 

varierar parti för parti. De som lättast blir övergivna av 
väljarna är de som inte ingår i någon koalition. 

Kristdemokraterna hade 2,9 procent i SCB:s 
majmätning 2018, men fick mer än det dubbla i 
riksdagsvalet. 

Sabunis parti hänger i en skör tråd. Det är osäkert om 
L kommer att stödja Ulf Kristerssons regering, om den 
inleder ett budgetsamarbete med SD. Partiet har starka 
reservationer. 

Dagens larmsignal kan påverka Liberalernas kurs. I 
höst är det landsmöte och motståndarna till att stödja 
en M-ledd regering mobiliserar. Det allt närmare 
samarbetet mellan M, KD och SD avskräcker dem, och 
denna opinionsmätning häller bensin på brasan. 
Nyamko Sabunis öppning för att ha SD i 
regeringsunderlaget har redan skrämt över väljare till 
Centern, en halv procent har lämnat sedan i 
november.  
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Sabunis kritiker vill dra skarpare gränser mot SD. Det 
kan i sin tur skapa nya tveksamheter om hur L ställer 
sig i regeringsfrågan, och partiet kan hamna i ett läge 
då ingen vill stödrösta eftersom partiet upplevs som 
oförutsägbart. 

Det är en svår balansgång för Nyamko Sabuni, som 
partikamraterna förväntar sig ska göra en lika bra 
valrörelse som Ebba Busch gjorde 2018. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

03. Ledare: 40 procent 
räcker inte för att 
driva vänsterpolitik 
Opinionsundersökningar som mäter hur väljarna 
skulle ha röstat om det hade varit val i dag är sällan 
några kioskvältare. Däremot borde Liberalerna få 
skrämselhicka av SCB:s senaste 
partisympatiundersökning, som presenterades på 
onsdagen. 

2,5 procent är inte bara långt under riksdagsspärren. 
Det är även det lägsta väljarstödet för partiet någonsin, 
sedan SCB började mäta 1972. 

Jämfört med förra undersökningen, som gjordes i 
november, har partiet förlorat 0,5 procentenheter. 
Hela tappet har skett till Centerpartiet, vilket bara kan 
tolkas som ett missnöje med vårens beslut om att inför 
nästa val verka för att Ulf Kristersson (M) ska bli 
statsminister, även om det kräver samverkan med SD. 
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Vägvalet, som syftade till att locka tillbaka borgerliga 
sympatisörer, har alltså hittills haft motsatt effekt. 
Sedan valet 2018 har L tappat sammanlagt 1,3 
procentenheter till M, 1,0 till C och 0,6 till S. 

Dessutom har det tilltänkta regeringsunderlaget med 
Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna inte egen majoritet. Samma sak 
gäller andra koalitioner, som det rödgröna blocket, den 
forna alliansen och partierna som ingår i 
januarisamarbetet. 

Om Sverige ska få en regering efter nästa val behöver 
således politikerna tänka nytt och hitta lösningar över 
blockgränsen. Då ligger det i korten att inget parti får 
precis som det vill. Det bör i synnerhet 
Socialdemokraterna, som inte har haft över 40 procent 
av rösterna sedan i valet 1994, ta till sig. 

I stället kommer alla partier som är intresserade av 
regeringsmakt och/eller inflytande att tvingas 
kompromissa, vilket är en ordning som det är 
nödvändigt att också stödtrupperna till vänster börjar 

tugga i sig. Det märktes inte minst i helgen när 
Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson, som har en 
bakgrund i S, skrev att januariavtalet måste ”brännas 
upp, avslutas, rivas i små bitar”. 

Hon motiverar med att det behövs ett alternativ till 
blocket kring Jimmie Åkesson (SD), ett alternativ som 
”måste bäras av en idé om jämlikhet och gemenskap, 
och en sådan kan inte Löfven och Lööf ha gemensamt”. 
Vidare ställs frågan om det är ”bättre för vänstern att 
ge upp vänsterpolitik i det korta perspektivet för att 
hålla högerpartierna och SD borta från inflytande”. 

En relevant motfråga är vad hon ser för alternativ, 
bortsett ifrån att alla partier vägrar att samarbeta med 
varandra och går i opposition? I dag finns inget stöd i 
riksdagen för utpräglad vänsterpolitik och ingenting 
tyder på att det kommer att vara annorlunda efter 
nästa val. 

I SCB-mätningen får S, V och MP tillsammans 40,9 
procent, vilket är ungefär vad trion har haft i val och 
opinionsmätningar de senaste sju åren. Det räcker inte 
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för att driva igenom en tydlig vänsteragenda, om det 
nu hade varit vad Stefan Löfven (S) helst hade velat. 

Därför gör S och övriga partier bäst i att inte låsa sig 
vid specifika regeringsalternativ. I stället för parlekar 
bör tiden fram till valet ägnas åt politikutveckling, så 
att partierna har ambitiösa program att möta väljarna 
med. 

När de senare har sagt sitt är det dags för tuffa 
förhandlingar. Där kommer inget att få allt. Men alla 
som går in och tar ansvar får något. 

DN 3/6 2021 

04 KU: Regeringen har 
brustit i hanteringen av 
pandemin 
Regeringen får svidande kritik av riksdagens 
konstitutionsutskott, KU, för flera brister i 
hanteringen av coronapandemin.  

– Det är allvarligt, säger utskottets ordförande 
Karin Enström (M). 

Varje år granskar KU – där riksdagens alla partier 
ingår – regeringens agerande i olika frågor. I årets 
granskning har man tittat på 28 olika ärenden, varav 11 
handlar om regeringens hantering av coronapandemin. 
En rad ministrar och myndighetschefer har frågats ut 
under våren och på torsdagen kom resultatet.  

Ett enigt utskott riktar kritik på sex punkter som rör 
pandemin:  
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Testning och smittspårning, tillgång till 
skyddsutrustning, deltagargränsen för allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar samt 
besöksförbud på äldreboenden. 

Kritiken riktas mot regeringen men KU:s ordförande 
Karin Enström (M) pekar särskilt ut några personer: 
statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena 
Hallengren och inrikesminister Mikael Damberg. 

Vilka konsekvenser har dessa brister fått för 
smittspridningen? 

– Vi har inte gjort någon medicinsk bedömning men 
däremot har vi påtalat att det hade varit en fördel om 
man kunde ha kommit i gång tidigare med testning och 
smittspårning, säger Karin Enström.  

Även i beredningen av pandemilagen och av 
snabbpropositioner kopplade till pandemin har KU 
hittat brister – liksom i regeringens agerande avseende 
dess coronastrategi.  

Konstitutionsutskottet skriver att det hade varit 
önskvärt att arbetet med strategin dokumenterats i 
större utsträckning, för att möjliggöra relevanta 
granskningar. KU noterar också att någon rättelse inte 
publicerades när beskrivningen av strategin tillfälligt 
ändrades på regeringens webbplats.  

– Vi kräver inte att man har en strategi, men har man 
det så bör den vara väl förankrad och väl beredd och 
det har vi inte kunnat hitta någon grund för, säger 
Enström. 

Utskottet gör ingen formell gradering av 
allvarlighetsgraden i bristerna, säger vice ordförande 
Hans Ekström (S). 

– Men när man bryter mot saker som handlar om de 
mer grundläggande delarna av hur beslut ska tas fram i 
Sverige, då är de mer farliga. Och samma sak när 
inskränkningar i fri- och rättigheter går längre än vad 
som är nödvändigt, fortsätter han. 
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Efter att KU:s granskning offentliggjorts anklagade 
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson 
regeringen för att ”i hög utsträckning” ha gömt sig 
bakom myndigheterna. Han menar att det länge 
funnits ett behov av en bättre krisberedskap.  

”Regeringen valde dock att slå dövörat till och de 
tragiska konsekvenserna känner vi alla till. Långt över 
14 000 döda och över en miljon smittade. Detta är ett 
av vår tids stora svek”, skriver han i en kommentar till 
DN. 

Både Stefan Löfven och Mikael Damberg har avböjt att 
svara på frågor om kritiken. Lena Hallengren säger att 
hon inte har bilden av att KU genomgående riktar 
allvarlig kritik utan att det rör sig om ”ett antal 
brister”.  

– Men det är klart att KU:s granskning är viktig för 
regeringen, inte minst det som är konstitutionellt. Det 
kräver att vi kanske förändrar lagstiftning eller 
tydliggör något som underlättar för kommande kriser. 

En av bristerna är fördröjningen av tester och 
smittspårning under våren 2020, vad borde ni ha gjort 
annorlunda? 

– Jag sa redan i KU:s utfrågning att vi valde att 
tydliggöra rollerna, ansvaret, ersättning och principer i 
form av en överenskommelse med SKR. I efterhand 
kan man alltid säga att man kunde ha tecknat en sådan 
överenskommelse tidigare men så fort den frågan kom 
på bordet så tog vi tag i den.  

Vilka lärdomar tar du med dig framåt när det gäller 
svensk krishantering?  

– Regeringen går in i en kris med den grundlag som 
finns, med det kommunala självstyret och 
ansvarsprincipen. Oavsett vad vi tycker om det så kan 
vi inte bryta mot det. Men det ska bli intressant att se 
hur KU resonerar i sitt betänkande, om de gör 
bedömningen att vi ska se till att inte ha den här typen 
av gråzoner, ett gränsland mellan stat, kommun och 
regioner.  
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Testningen kom i gång för sent. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Amanda Dahl 

amanda.dahl@dn.se 

Fakta. KU:s kritik mot 
regeringen 
Testning och smittspårning. Oklarheterna i 
ansvarsfrågan och frågan om ersättning bidrog till att 
testningen inte ökade i förväntad takt. 

Tillgång till skyddsutrustning. KU anser att uppdrag 
till myndigheter borde ha utformats tydligare. 
Regeringen borde också ha agerat tidigare för att säkra 
tillgången till skyddsutrustning inom samhällsviktig 
verksamhet. 

Deltagargränsen för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. KU anser att betydande 

inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och 
rättigheter skulle ha beretts utförligare. KU anser 
också att justitiedepartementet borde haft kontakt med 
Folkhälsomyndigheten om frågorna. 

Besöksförbudet på äldreboenden. När besöksförbudet 
förlängdes borde regeringen ha tagit in synpunkter 
från fler myndigheter och aktörer. Regeringen borde 
också ha fattat ett tidigare beslut om möjlighet till 
lokala besöksförbud. 

Beredningen av pandemilagen och av 
snabbpropositioner. Arbetet med att ta fram en 
pandemilag borde ha påbörjats tidigare än efter 
sommaren 2020. Det ledde till att både Lagrådet och 
riksdagen fick kort tid för att hantera lagförslaget. 

Hanteringen av coronastrategin. KU anser att 
dokumentationen om hur strategin togs fram är 
otillräcklig och att det gör den svår att granska. 
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04 Ewa Stenberg: 
Regeringens sena 
reaktion känns igen 
från tsunamikrisen 
Kommentar. 

Regeringen agerade för sent under 
coronapandemin, enligt riksdagspartiernas 
eniga granskning.  

Kritiken liknar den som regeringen fick efter 
tsunamikatastrofen 2004. Det har inte hänt så 
mycket med krisberedskapen sedan dess – och 
det är tveksamt om det kommer att göra det nu 
heller. 

Otydligt ansvar och för sent agerande. 

Det är återkommande brister i regeringens hantering 
av pandemin, enligt ett enigt konstitutionsutskott (KU) 
i riksdagen. 

Några exempel: Testning och smittspårning kom i gång 
sent, på grund av oklarheter om vem som hade 
ansvaret. Oklarheterna om ansvarsfördelningen gick 
igen när det skulle köpas skyddsutrustning till 
kommuner, regioner och myndigheter. 

Regeringen väntade hela sommaren med att ta fram en 
ny pandemilag, i stället för att sätta i gång i början av 
sommaren. 

Denna senfärdighet och oklara ansvarsfördelning 
pekar på att det kan finnas systemfel i svensk 
krishantering. 

Ansvarsprincipen är en lika viktig som träig 
grundprincip för krisberedskapen. Den innebär att den 
som har ansvar för en verksamhet i vanliga fall ska ha 
det också när det är kris. 
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Lyssnar man på en av Sveriges mest erfarna experter, 
Fredrik Bynander, används ansvarsprincipen ofta av 
regering, myndigheter, kommuner och regioner för att 
slippa ta ansvar.  

Han är inte bara chef för Centrum för totalförsvar och 
samhällets säkerhet på Försvarshögskolan, Bynander 
var också utlånad till kansliet för krishantering på 
Regeringskansliet i början av coronakrisen och har 
alltså sett krisen inifrån. ”Ansvarsprincipen har varit 
fikonlövet som dolt att vi inte har full koll på grejerna”, 
sade han nyligen till Sveriges Radio. 

Efter tsunamikatastrofen 2004 drog 
Katastrofkommissionen slutsatsen att 
ansvarsprincipen kan försämra och fördröja 
krishanteringen. Det tar ett tag innan regeringen 
förstår att myndigheter, regioner eller kommuner inte 
klarar att lösa sina uppgifter på egen hand. 

Efter den katastrofen fick regeringen också stark kritik 
av ett enigt konstitutionsutskott efter en omfattande 
granskning. 

Kritiken är enig också denna gång, men den är inte lika 
skarp som efter tsunamin. 

Ändå kan den få konsekvenser. Socialdemokraternas 
Hans Ekström, vice ordförande i KU, efterlyste nya 
lagar för krishantering i fredstid. 

När grundlagen reformerades 2010 föreslog en 
utredningen att det skulle införas en möjlighet för 
regeringen att i en allvarlig nödsituation utfärda 
föreskrifter som i vanliga fall kräver lagändringar, utan 
att gå via riksdagen.  

Förslaget fick kritik, och den dåvarande regeringen 
lade det åt sidan. Nu verkar det som om 
Socialdemokraterna vill damma av det igen. 
Undantagslagar skulle kunna skynda på besluten i 
senare kriser, om riksdagen ställer sig bakom det. 

Men när krisen klingar av brukar riksdagens vilja att ge 
regeringen nya maktbefogenheter minska. Det syntes 
när socialministern aviserade en förlängning av den 
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tillfälliga pandemilagen, och möttes av stark kritik. Nu 
har socialminister Lena Hallengren backat från planen. 

Ska riksdagen införa en möjlighet till höjd beredskap i 
civila kriser eller ändra ansvarsprincipen krävs 
sannolikt stark kritik från Coronakommissionen. Den 
har inga politiska bindningar och kan bli betydligt 
jobbigare för regeringen än KU:s granskning. 

För regeringen kan nog leva ganska väl med kritiken 
denna gång. 

Kristdemokraternas ledamot i KU, Tuve Skånberg, gav 
till och med några pluspoäng till ministrarna vid 
torsdagens pressträff: Han sade att det finns mycket 
som är värt att berömma i regeringens krishantering, 
en skarp kontrast till partiledaren Ebba Buschs kritik 
om att regeringen med berått mod låtit smittan 
spridas. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

04 KU kritiserar 
Isabella Lövin för 
SMHI-affären 
Riksdagens konstitutionsutskott (KU) 
kritiserar dåvarande miljö- och 
klimatministern Isabella Lövin (MP) för att 
inte ha kontrollerat hur SMHI sålde sin 
avdelning Sjöfart. Försäljningen var inte 
affärsmässig och genomfördes på ett felaktigt 
sätt. 

I 30 år hade avdelningen Sjöfart vid Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) gett 
prognoser till rederier jorden runt. Tack vare SMHI:s 
service kunde fartygens kaptener spara bränsle och 
köra klimatsmart. 

Men förra året såldes verksamheten hastigt, trots 
årliga intäkter på över 40 miljoner kronor. Enhetens 
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förre chef bildade ett bolag som köpte Sjöfart för 
endast 5,5 miljoner kronor. 

De märkliga turerna kring försäljningen avslöjades av 
DN den 27 juli förra året. När staten säljer egendom av 
detta slag ska det ske ”affärsmässigt”. Men någon 
oberoende värdering av Sjöfart gjordes inte inför 
försäljningen. Verksamheten bjöds heller inte ut till 
försäljning så att någon utomstående kunde lägga bud. 

I januari i år anmälde riksdagsledamoten Mikael 
Oscarsson (KD) SMHI-affären till KU. Den 2 mars, 
mitt under KU:s behandling, kom Riksrevisionen som 
granskat försäljningen av Sjöfart med omfattande 
kritik. På punkt efter punkt bröt SMHI mot reglerna 
om att statens egendom inte får säljas till underpris. 

I sin granskning tar KU fasta på att 
miljödepartementet informerades i förväg om 
försäljningen. 

”Mot den bakgrunden anser utskottet att 
departementet, i den dialog som förevar, har brustit i 

fråga om att informera sig om hur SMHI avsåg att 
genomföra försäljningen affärsmässigt”, skriver KU i 
sitt eniga betänkande. 

Trots att affären uppmärksammades av DN i flera 
artiklar sökte departementet, enligt KU, inte på egen 
hand information om försäljningen. Passiviteten från 
departementets sida bröts inte förrän SMHI-affären 
blev en riksdagsfråga. 

”Departementet fick information om upplägget först i 
efterhand, i samband med att underlag hämtades in för 
besvarande av skriftliga frågor och en interpellation”, 
skriver KU. I den interpellationsdebatt som följde 
försvarade Isabella Lövin den 27 november 
försäljningen. 

– Det är här är rött ljus och underkänt för både 
SMHI:s och ministerns agerande. Det är också en 
viktig markering till andra myndigheter och 
departement att de inte får sälja skattebetalarnas 
egendom till reapris, säger anmälaren Mikael 
Oscarsson till DN. 
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Isabella Lövin, som avgick som språkrör och minister 
den 5 februari, säger i en kommentar till DN: 

– Det är naturligtvis i första hand SMHI:s ansvar att se 
till att en avveckling och försäljning går rätt till. 
Miljödepartementet hade kontakt med SMHI under 
min tid som minister. Den här hanteringen har tagits 
upp under myndighetsdialogen och SMHI ska också 
utifrån kritiken ha tagit fram nya riktlinjer för att 
säkerställa att detta inte upprepas 

Mikael Holmström 

mikael.holmstrom@dn.se 

Fakta. Rederier tjänar 
pengar på att ta bästa 
rutten 
SMHI:s avdelning Sjöfart hade 28 anställda och 
vägledde i över 30 års tid fartyg på världshaven genom 
tjänsten Weather Routing. 

Kunderna var rederier som betalade för att få 
information om vilken rutt som var bäst lämpad för 
fartyget med tanke på vind, vågor och strömmar. 

SMHI hade data om fartygets egenskaper och angav 
optimal kurs och fart. Varje dygn, eller oftare, fick 
fartygets kapten nya råd utifrån förväntad väderlek. 

Rederierna tjänade tid och pengar genom att 
förbrukningen av brännolja minskade med 5–10 
procent, vilket även gynnade klimatet tack vare mindre 
utsläpp av koldioxid och svavel. DN 
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04 KU kan inte rätta 
systemfel 
Enighet i riksdagens konstitutionsutskott antas 
numera ha ett värde i sig. Kritiken mot regeringen ska 
kännas tyngre, och statsråden får det svårare att 
slingra sig om bannorna uttalas även från det egna 
partiet. 

Så när ett enhälligt KU slår fast att det har funnits 
brister i regeringens hantering av coronakrisen är det 
inte bara att vifta undan. Det handlar om sex punkter, 
till exempel varför det dröjde så länge innan testning 
och smittspårning hackade i gång i fjol. Och den 
särskilda pandemilagen kom så sent att riksdagens tid 
att behandla den blev extremt kort. 

Men en KU-granskning blir politik på olika nivåer även 
om partierna samsas i ett betänkande. Dels tenderar 
det att bli rätt blaskigt när alla ska med. Dels är det 
ministrarna som granskas, och huruvida det de gjort 
stämmer med grundlagen. Därmed ligger det i sakens 
natur att eventuella systemfel inte hör hit. 

Regeringen leasade ut ansvaret för 
coronabekämpningen till Folkhälsomyndigheten. “Vi 
håller i taktpinnen”, som chefen Johan Carlson sa. På 
regeringens hemsida fanns en strategi spikad, men 
något beslut om den påstås aldrig ha fattats. Sålunda 
kunde ministrarna skylla ifrån sig om något gick snett, 
och det gjorde de gärna. 

Den svenska ”ansvarsprincipen”, liksom 
förvaltningsmodellen, stipulerar att ministerstyre är 
förbjudet och att myndigheter, regioner och 
kommuner sköter sig själva. Resultatet under 
pandemin blev en gränslös otydlighet om vem som 
borde göra vad, i vilken ordning och när. Fast vad ska 
KU säga om det? Sverige är ju funtat på det viset. 

Folkhälsomyndigheten hade ofta fel, men inte heller 
detta är en KU-fråga. Coronakommissionen, som i 
december visade hur Sverige misslyckats med att 
skydda de äldre, lär ha mer att säga i sin slutrapport i 
februari. Senast därefter måste landet byggas om inför 
nästa kris. 

Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 
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04 Fortfarande många 
som blir sjuka – trots 
minskad smitta 
Coronasmittan minskar i snabb takt i Sverige – 
men tusentals smittas fortfarande varje vecka. 

Det är inte dags att hålla stora fester, anser 
statsepidemiolog Anders Tegnell. 

– Vi har en väldigt tydlig nedgång, men 
fortfarande en hög nivå av antal fall, säger han. 

Sedan förra torsdagen har 61 dödsfall rapporterats till 
Folkhälsomyndigheten. Drygt 8 500 nya smittade har 
registrerats. 

Det veckolånga uppehållet i smittorapporteringen 
beror på intrångsförsök i en databas. Det kan leda till 
viss osäkerhet i sammanställningen, men i stora drag 
har Folkhälsomyndigheten bra koll på läget, sade 
Anders Tegnell på torsdagens pressträff. 

Smittspridningssiffrorna närmast rasar nu på flera håll 
i världen. I Indien, som varit motor i smittspridningen 
under våren, har nedgången av antalet fall varit 
påtaglig de senaste veckorna. Inom EU visar allt fler 
medlemsländer en klart positiv trend i 
coronapandemin.  

Enligt den senaste uppdateringen från EU:s 
smittskyddsenhet ECDC redovisar nu 12 av 27 EU-
länder färre än 100 nya fall per 100 000 invånare 
under de senaste två veckorna. Allra bäst är läget i 
Malta med bara 10 fall per 100 000 invånare, följt av 
Rumänien med 28 och Finland med 41. Läget är värst i 
Litauen med 312 nya fall per 100 000 invånare, följt av 
Nederländerna och Lettland. 

– Trenden är väldigt tydligt nedåtgående i Europa. Vi 
är nere på nivåer där vi inte varit på väldigt länge. 

Sverige är nere på drygt 200 fall per 100 000 invånare, 
en snabb nedgång. 
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– Att det här känns som en stabil trend ser vi på att 
vårdbelastningen går väldigt snabbt nedåt. Antalet 
avlidna ligger på en stabil nivå som vi haft ett tag, 
möjligen med en viss minskning av fall, säger Anders 
Tegnell. 

– Bakgrunden är nog till stor del att många har blivit 
vaccinerade. Vi går nu från en dos till att många nu 
också börjar bli fullvaccinerade. Det är också en annan 
årstid. 

Pandemiläget i Sverige avgör hur restriktionerna i 
samhället ska kunna avvecklas. Just nu ligger Sverige 
fortsatt på nivå 3, med en hög smittspridning där 
enbart små anpassningar är möjliga. 

– Vi hoppas kunna nå nivå 2 under sommaren, säger 
Anders Tegnell. 

Han påminner om att de flesta åtgärderna är kvar, 
trots vissa lättnader från den 1 juni. 

– Privata fester ska man fortfarande avstå från och om 
man ska ha dem ska de vara små. Vi är fortfarande i en 

pandemi. Det gäller att vi inte glömmer bort det så att 
kurvan vänder uppåt igen. Undvik nya sociala 
kontakter, håll dig hemma när du är sjuk och jobba 
hemifrån så mycket det går. 

Att situationen blir något ljusare märks även inom 
sjukvården. I dag vårdas 512 covidpatienter utanför 
intensivvården, en minskning med en tredjedel jämfört 
med förra veckan. 175 covidpatienter vårdas på 
intensivvårdsavdelningar. 

– Det minskar från dag till dag, också det i 
tillfredsställande hög takt, säger Thomas Lindén, 
avdelningschef på Socialstyrelsen. 

En grupp forskare varnar i en artikel på DN Debatt för 
en fjärde coronavåg i höst bland ovaccinerade barn 
”med risk för långtidscovid, hyperinflammation och i 
värsta fall fler dödsfall”. 

– Vi måste förstås titta på hur risken ser ut och vidta 
åtgärder, men att säga att risken är stor är överdrivet, 
säger Anders Tegnell. 
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– Vi håller precis på att utreda frågan om man ska 
vaccinera barn eller inte. I det ligger också vilka 
riskerna är för att man faktiskt får en smittspridning i 
barngruppen. Data från Israel pekar på att 
smittspridningen bland barn försvinner när 
majoriteten av de vuxna är vaccinerade, sade han. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

Fakta. 3,8 miljoner har fått 
minst en vaccindos 
Hittills har 1 076 993 personer bekräftats smittade 
med covid-19 i Sverige. 

61 nya dödsfall har registrerats, totalt har 14 512 avlidit 
i sviterna av sjukdomen. 

3 804 733 personer fått åtminstone en vaccindos, det 
motsvarar 46,5 procent av den vuxna befolkningen. 
Bland personer från 65 år och uppåt har mer än nio av 
tio fått minst en dos. 

04 Dadgostar hotar 
fälla regeringen: ”Jag 
bits inte, min dörr står 
öppen” 
Tidpunkten närmar sig för Vänsterpartiet att 
avgöra regeringens framtid. V står fast vid sitt 
hot om att fälla Stefan Löfven om regeringen 
går vidare med förslaget om marknadshyror. 

– Jag har sökt statsministern och ansvarigt 
statsråd men de har inte velat prata med mig, 
säger V-ledaren Nooshi Dadgostar. 

När Stefan Löfven efter en rekordlång 
regeringsbildning återigen blev statsminister i början 
av 2019 byggde det på att han fick stöd av 
Vänsterpartiet. V hade efter svåra våndor beslutat att 
släppa fram Löfven – men med två villkor: om 
regeringen försämrar arbetsrätten eller inför 
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marknadshyror så kommer V att rikta misstroende mot 
statsministern. 

Nu närmar sig tidpunkten för V att bekänna färg. 
Under de närmaste dagarna kommer både regeringens 
förslag om förändringar av arbetsrätten och den 
utredning som ska ligga till grund för beslutet att 
införa fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter. 

DN möter V-ledaren Nooshi Dadgostar på hennes 
arbetsrum där hon laddar för att ta strid mot 
marknadshyrorna. 

– Det handlar om tre miljoner hyresgäster som i så fall 
skulle få chockhöjda hyror. Det som är problemet på 
bostadsmarknaden är inte att människor har låga 
hyror, det är att det saknas bostäder. Det behöver 
byggas, inte höja människors hyror, säger hon. 

Enligt januaripartierna är det bara en procent av 
hyresrätterna som berörs och att de med befintliga 
hyreskontrakt inte påverkas– varifrån får du att det 
handlar om tre miljoner hyresgäster? 

– Nu öppnar man upp för fastighetsägarna att 
bestämma vad hyran ska ligga på. Det är ett 
systemskifte som inleds och ett helt annat sätt att se på 
bostaden än vad vi traditionellt har gjort i Sverige. Nu 
inleds resan mot att höja människors hyror, sen 
kommer de tre miljoner övriga hyresgästerna också få 
kraftigt höjda hyror. Att öppna upp den dörren är ett 
svek. 

Ni har ju lovat att väcka misstroende om det här 
förslaget läggs fram, är ni beredda att fälla regeringen 
på den här frågan? 

– Vi vill absolut inte skapa någon kris men vi utgör det 
underlag som statsministern regerar på. Jag har sökt 
statsministern och ansvarigt statsråd för att prata om 
detta innan utredningen presenteras men det har de 
inte velat. Det är på våra mandat som de styr och då 
måste man kunna prata med varandra.  

Nooshi Dadgostar anklagar Centerpartiet för att vara 
pådrivande i frågan om marknadshyror och därmed 
riskerar att tvinga fram en misstroendeomröstning. 
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– C gör det här för att plåga socialdemokratin och 
statsministern. Det är ett politiskt spel, säger hon. 

Vad händer om du inte får till den här dialogen? 

– Jag hoppas att regeringen och Annie Lööf kan tänka 
sig att prata om detta. Jag bits inte, min dörr står 
öppen. Annie Lööf och regeringen vet vad som händer 
om de går fram med detta. Det kan inte vara värt att 
skapa en regeringskris för att man vill höja tre miljoner 
människors hyror. 

Och vad händer då? 

– Ytterst är det så att om vi inte kan lösa det här, om 
de vägrar prata med mig och inte vill sätta sig ned och 
lösa det här så finns det inget regeringsunderlag. 

Och då väcker ni misstroende? 

– Ja, så är det. 

Med tanke på att det bara är drygt ett år kvar till 
ordinarie val, när kommer det i så fall att ske? 

– Nästa steg för oss är att titta på utredningen och sen 
försöka komma till en lösning.  

Nyligen öppnade du för att samarbeta med Centern, nu 
vill du fälla regeringen för ett förslag som omhuldas av 
C – hur går det ihop? 

– Det naturliga när man är beroende av ett annat 
partis mandat är att man samtalar och förhandlar med 
varandra. Men det vägrade C göra 2018, så då fick vi 
dra upp våra egna röda linjer. När vi sätter oss i ett 
samarbete på ett eller annat sätt och samtalar med 
varandra behöver man ha mycket mer konstruktiva 
ingångar i ett sådant samarbete. Det kan inte handla 
om den typen av politiskt spel som pågår nu. Det jag 
söker i första hand är en bred vänster men jag kan 
också tänka mig att prata med och samarbeta med det 
här nyliberala partiet som tycker att de står i mitten.  

Du säger ”när” vi sätter oss i ett samarbete, inte ”om” 
vi sätter oss i ett samarbete? 
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– Man kan tänka sig att det ser ut på väldigt många 
olika sätt. Det kan vara en S-, V-, MP-regering med C 
som stödparti eller andra typer av konstruktioner. Det 
får man diskutera längre fram. 

Vilka politikområden ser du att ni och C skulle kunna 
komma överens om? 

– Vi har väldigt olika ingångar, så är det. Vi står väldigt 
långt ifrån varandra politiskt. Jag ser deras 
marknadsliberala och nyliberala ådra som handlar om 
att privatisera sönder Arbetsförmedlingen, försämra 
anställningstryggheten för vanliga löntagare och höja 
hyrorna. Den närkontakt med verkligheten som deras 
idéer har fått har ofta kraschat. Många är missnöjda. 
Jag tror att C känner av och märker det och kommer 
att ha en mer konstruktiv ingång i de här samtalen.  

– Den stora utmaningen framåt är 
klimatomställningen. Svensk industri kommer att vara 
i centrum för den här omställningen och det händer en 
massa spännande saker just nu, som det fossilfria 
stålet och inom transportområdet. Där har vi ett stort 

framtidsprojekt som jag ser som vår generations stora 
fråga.  

Vad tror du att det skulle innebära för era möjligheter 
att samarbeta med andra partier efter nästa val om ni 
nyligen riktat misstroende mot dem? 

– Vi vill ju inte göra det. Vi säger att för att ha ett 
respektfullt samarbete behöver man prata med 
varandra. Det valde de efter förra valet att inte göra 
och det menar vi var ett misstag.  

Utöver frågan om marknadshyror måste V även inom 
kort ta ställning till hur partiet ska agera när det gäller 
förändringarna av arbetsrätten. Regeringen förbereder 
just nu ett förslag som utgår från en överenskommelse 
mellan Svenskt Näringsliv, PTK samt fackförbunden 
Metall och Kommunal. I förra veckan öppnade LO för 
att gå in i en ny förhandling om parternas 
överenskommelse. 
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I ett tidigare skede har ni sagt att det är ett krav från er 
sida att hela LO står bakom överenskommelsen. Så gör 
LO:s senaste besked någon skillnad? 

– Regeringen får inte gå fram med en lagstiftning som 
kör över parterna, men om parterna är överens så kan 
inte vi agera mot regeringen.  

– Men om LO:s styrelse säger nej så kommer jag att 
samla min partistyrelse och eventuellt fatta nya beslut. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 

Fakta. V:s 
misstroendelöfte 
I samband med att Vänsterpartiet i januari 2019 valde 
att släppa fram den nuvarande regeringen gjordes 
detta med två förbehåll. 

Om regeringen lägger fram förslag om försämringar i 
Las – Lagen om anställningsskydd – eller om att införa 

marknadshyror är Vänsterpartiet beredda att väcka 
misstroendeförklaring för att förhindra att förslagen 
förverkligas. Detta är det så kallade misstroendelöftet. 

Källa: Vänsterpartiet 
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04 Ledare: Striden om 
hyrorna visar 
Dadgostars dilemma 
Bilderna i onsdagens Aktuellt var väl valda. 
Värmländska Hammarö kommun styrs, liksom 21 
andra kommuner, av en konstellation där både 
Centerpartiet och Vänsterpartiet ingår. Aktuellt satte 
dem bokstavligen i samma båt. De två gruppledarna i 
Hammarö fick var sin åra. Det gick så där. 

”Jag ska försöka att inte slå dig i huvudet.” Båten låg 
stilla. ”En, två... Du måste göra så!” Sedan tog 
centerpartisten vänsterpartistens åra. 

En betydligt mer svårmanövrerad farkost sjösätts på 
fredagen, då utredningen ”Fri hyressättning i 
nyproduktion” ska presenteras. 

Utredningen är ett krav från C och L i januariavtalet, 
och i maj kunde DN avslöja att den föreslår att hyran i 

nybyggda lägenheter blir en avtalsfråga mellan 
hyresvärd och hyresgäst. 

”Marknadshyror!” ropar kritikerna. Men problemet är 
inte att utredningen föreslår sådana, utan att det bara 
handlar om nybyggen. 

Som bland andra Finanspolitiska rådet slagit fast är 
hyresregleringen största orsak till den sjuka 
bostadsmarknad som råder framför allt i Stockholm. 
Det är en ”marknad” som präglas av ett närmast 
sovjetiskt kösystem där man för att få bostad i rimlig 
tid är hänvisad till kontakter, kryphål och/eller 
kontanter. 

Detta haveri försvarar ”marknadshyrornas” kritiker 
med passion. 

Till de hätskaste försvararna hör Vänsterpartiet. 
Partiledaren Nooshi Dadgostar kallade den 30 maj på 
DN Debatt utredningen om fri hyressättning för ”ett 
beställningsverk av Fastighetsägarna”. 
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”När de borgerliga partierna tog regeringsmakten i 
början av 90-talet lämnades bostadspolitiken över till 
den nyliberala marknadens osynliga hand”, skrev hon 
tillsammans med partikamraten Momodou Malcolm 
Jallow, trots att liberal är det sista som den av politiker 
sönderreglerade bostadsmarknaden är. 

Till slut gick roddbåten i Hammarö riktigt fint framåt. 
En rundringning gjord av SVT visar att nästan hälften 
av Vänsterpartiets distrikt kan tänka sig att V regerar 
landet tillsammans med Centern. Bara tre av distrikten 
säger blankt nej. 

Så sent som i mitten av maj sa Nooshi Dadgostar att 
också hon kan tänka sig att regera med Annie Lööf. 

Samtidigt mullrar Vänsterpartiet nu om att fälla S–
MP-regeringen. Det har partiet i och för sig gjort så 
länge de flesta kan minnas, utan att hotet någonsin 
blivit verklighet. Men kanske säger partistrategerna 
som optimistiska aktieplacerare: ”Den här gången är 
det annorlunda.” 

Orsak till just detta hot: Utredningen om fri 
hyressättning. En av Centerns hjärtefrågor. ”C gör det 
här för att plåga socialdemokratin och statsministern. 
Det är ett politiskt spel”, sa Dadgostar nyligen till DN. 
”Nu inleds resan mot att höja människors hyror, sedan 
kommer de tre miljoner övriga hyresgästerna också att 
få kraftigt höjda hyror. Att öppna upp den dörren är ett 
svek.” 

Det finns alltså två Nooshi Dadgostar. En som vänligt 
vinkar in Centerpartiet i samarbete, en annan som 
smäller igen dörren för partiets politik. 

Och det är faktiskt svårt att hitta två riksdagspartier 
som är mer olika än just C och V. Det ena partiet tror 
på marknadslösningar och sjunger småföretagens lov. 
Det andra är fast i socialistiska föreställningar om att 
företagare är suspekta och skatterna för ”de rika” 
aldrig är höga nog. 

V-ledarens dilemma är att hon inte får till något 
samarbete, men har få alternativ till att acceptera C:s 
politik. DN 4/6 2021 
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05 Ministern om 
riskerna: ”Kan skapa 
incitament att byta 
hyresgäst” 
Den kontroversiella utredningen om fri 
hyressättning för nyproducerade 
hyresbostäder har till slut lämnats över till 
regeringen. Ett steg mot marknadshyror 
menar kritikerna – i så fall ett mycket litet 
sådant, enligt utredaren Kazimir Åberg. 

Men justitieminister Morgan Johansson (S) ser 
redan problem. 

Den nya lagen är tänkt att gälla nyproduktion som är 
klar från den 1 juli 2022, enligt utredarens förslag. 

Till DN säger utredaren Kazimir Åberg att han med en 
”dåres envishet” fortsätter att förklara för kritikerna att 
det inte kommer att påverka befintliga hyreslägenheter 

eller hyror och att nyproduktionen bara är 1 procent 
per år. Dessutom står allmännyttan för hälften av den 
procenten, och kommer troligen inte att införa fri 
hyressättning. 

– Om det är ett steg mot marknadshyror så är det ett 
mycket litet sådant, säger Kazimir Åberg.  

Den stora förändringen är att hyran ska avtalas mellan 
hyresgäst och hyresvärd. 

– För att detta inte ska bli vilken hyra som helst 
föreslås det att inflyttningshyran inte väsentligt får 
överstiga hyran för liknande lägenheter. 

Enligt Kazimir Åberg kommer inte heller hyresnivån 
att bli så mycket högre jämfört med nyproduktion i 
dag. För fastighetsägarna är i stället det viktigaste 
argumentet för den fria hyressättningen att få bort 
osäkerheten kring de årliga förhandlingarna (med 
hyresgästföreningar) om hyreshöjningar. Med Åbergs 
förslag vet hyresvärden hur avkastningen blir – 
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eftersom man vill knyta hyreshöjningarna till 
inflationen, mätt i kpi, konsumentprisindex. 

Om hyresvärden vill höja hyran och hyresgästen inte 
accepterar den går det till hyresnämnden, där 
hyresvärden måste motivera höjningarna. 

Förslaget om fri hyressättning för nyproducerade 
lägenheter är en punkt i januariavtalet mellan rege-
ringen, Centern och Liberalerna. 

Enligt de borgerliga partierna kommer förslaget att 
leda till fler lägenheter och kortare bostadsköer. Enligt 
kritikerna leder det till högre hyror. 

Kazimir Åberg tror att det kan leda till fler nybyggen, 
men att det återstår att se hur mycket det blir. I första 
hand kan det byggas mer i till exempel 
storstadsområden och tillväxtorter som 
universitetsstäder. Han tror också att det kan bli ett 
ökat intresse för konverteringar av kommersiella 
fastigheter till bostäder, där butiksdöden breder ut sig. 

Med de nuvarande reglerna är detta ofta olönsamt i 
dag. 

Trots att förslaget bara gäller nyproduktion, varnar 
kritikerna för att det bara är första steget mot att införa 
marknadshyror på hela bostadsmarknaden. 

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar står fast 
vid sitt tidigare hot om att fälla Löfven-regeringen. 

– Skulle det här bli verklighet kommer hyrorna att 
höjas väsentligt. Det är ett systemskifte på 
bostadsmarknaden och en klump i magen och oro och 
ångest för Sveriges hyresgäster, säger hon till DN. 

Det uppges handla om 1 procent av hyresrätterna – är 
det värt att fälla en regering för det? 

– Det är en fråga som ska ställas till Annie Lööf. Vi har 
varit tydliga redan innan statsministern blev 
statsministern, att man inte kan gå fram med ett 
förslag med marknadshyror. Jag utgår från att Annie 
Lööf tvingar fram kraftigt höjda hyror, då vilar det på 
henne, säger Dadgostar. 
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Centerpartiet är nöjt med utredningsförslaget om fri 
hyressättning vid nyproduktion. 

– Vi är nöjda med att utredningen har presenterats och 
trygga med att regeringen ska jobba snabbt för att 
införa det. Det här är den utredning som beställdes av 
januariavtalet, fri hyressättning på nyproduktion – inte 
marknadshyror, säger Ola Johansson, C-talesperson 
för bostadspolitik. 

Enligt Ola Johansson kommer reformen på sikt att 
leda till fler bostäder och större rörlighet på 
bostadsmarknaden. I förlängningen innebär det att 
ungdomar kan komma in på marknaden, genom att 
billiga lägenheter som är kvar i det gamla systemet blir 
lediga. 

– Svarthandeln kommer att minska och 
fastighetsägarna blir mindre benägna att ombilda till 
bostadsrätter när de får en långsiktig och förutsebar 
intäkt, säger han. 

Justitieminister Morgan Johansson (S), som på 
fredagen tog emot utredningen, betonar på en 
pressträff att det nya systemet berör en mycket liten 
andel av hyresrätterna.  

– Inte ens på hundra år kommer det här systemet att 
tränga ut det gamla systemet. 

Han ser dock två problem med utredarens förslag. Det 
ena är att en hyra ska kunna höjas vid så kallade 
ändrade förhållanden. För vagt begrepp, anser 
Johansson. 

– Det måste finnas ett skydd mot kraftiga och plötsliga 
hyreshöjningar, säger han. 

Det andra problemet är att utredaren föreslår fri 
hyressättning mellan hyresgäster, att det blir ett nytt 
avtal för varje ny hyresgäst. 

– Det är en risk att det skapar ett incitament att byta 
hyresgäst, säger Johansson. 
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På pressträffen får Johansson frågor kring 
Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen om 
förslaget blir verklighet. 

– Om Vänsterpartiet avsätter den här regeringen och i 
stället tillsätter en högerregering, då kan jag garantera 
att det blir marknadshyror, vilket det här inte är. Det 
här är fri hyressättning vid nyproduktion, säger han. 

Förslaget ska nu skickas på remiss. I början av 2022 
siktar Johansson på att lägga fram det för riksdagen. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

Juan Flores 

juan.flores@dn.se 

Fakta. Förslagen i 
utredningen om fri 
hyressättning 

Fri hyressättning får införas för lägenheter som 
färdigställts efter att reformen genomförts. Förslaget 
föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Kommersiella fastigheter som byggs om till bostäder 
ska också få tillämpa fri hyressättning. Det gäller även 
tillbyggnader till befintliga hyreshus. 

Hyresvärd och hyresgäst får fritt komma överens om 
hyrans storlek. Utgångspunkten är jämförbara 
lägenheter i området. Hyran höjs årligen med kpi, 
konsumentprisindex. Om förändringar i lägenhetens 
och områdets attraktionskraft skett ska hyran få höjas 
mer. 

Hyresgästen ska kunna begära att få hyran omprövad 
av hyresnämnden. 

Källa: Regeringen 
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05 Carl Johan von 
Seth: Reformen är 
snuttifierad – och 
har höga insatser 
Fria hyror på nya lyor. Det föreslår en av 
mandatperiodens mest laddade utredningar. 
Lösningen är ganska långt från ekonomernas 
drömreform på bostadsmarknaden. 

Från och med nästa sommar ska hyran på 
nyproducerade lägenheter kunna sättas mer eller 
mindre fritt. Ingen bruksvärdesmodell och inga 
presumtionshyror som sätter ett tak. Marknadens 
krafter ska få spela fritt, förutom ett konsumentskydd 
som riggas för att undvika godtycke och ocker. 

Det är i alla fall vad mandatperiodens kanske mest 
laddade statliga utredning föreslog på fredagen. 
Laddad därför att Vänstern har hotat att fälla 
regeringen om den går vidare. Och för att Centern har 

ett motsvarande – fast mindre uttalat – hot ifall 
regeringen vägrar. 

Vad skulle kunna bli effekten på bostadsmarknaden? 

Hela debatten om marknadshyror är främst en 
Stockholmsangelägenhet. I viss mån också en 
Göteborgsfråga. Det är nämligen i storstäderna som de 
senaste decenniernas ombildningar och låga byggande 
har marginaliserat hyresrätten. 

Det är också i storstäderna som marknadshyrorna 
skulle göra någon påtaglig skillnad. En stor 
trerummare i Vasastan går i dag att hyra för lite drygt 
10 000 kronor i månaden. Samma hyra gäller om man 
vill ha en trea i utkanten av Karlstad. Skillnaden är 25 
år i bostadskön. 

Med friare hyressättning är det hyran i Vasastan som 
skulle stiga. Enligt en kalkyl från Finanspolitiska rådet 
skulle marknadshyror i Stockholms innerstad kunna 
innebära en fördubbling, men ytterst små skillnader i 
mindre städer. 
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Det nya förslaget berör alltså bara nybyggda 
lägenheter, som redan i dag är dyrare än gamla. Men 
principerna är desamma. 

Just nyproduktionen är samtidigt en liten del av 
bostadsmarknaden. Ungefär tre av fyra 
hyreslägenheter byggdes före 1990. 

Men poängen med förslaget är att stimulera fler. Går 
det? Utredningen undersökte frågan genom att skicka 
ut en enkät till kommunala och privata hyresvärdar 
som fick uppskatta effekterna. När svaren summerades 
blev resultatet att det skulle kunna byggas 11 000 fler 
lägenhet per år framöver. 

Det framstår dock som en grov glädjekalkyl. Högst 
sannolikt blir det ett mindre avtryck, främst i 
storstäderna. 

Hela upplägget är också ganska långt från den reform 
som många ekonomer drömmer om, även om de flesta 
förespråkar just någon form av marknadshyror.  

Den nu avlidne ekonominestorn Assar Lindbeck 
varnade till exempel för att avreglera bara en liten del 
av marknaden. Trycket kan bli enormt, hyrorna skena. 

De flesta förslag för att laga den trasiga svenska 
bostadsmarknaden blickar dessutom bredare: På 
skatter, bidrag, byggregler. 

Den nya utredningen är en snuttifierad variant med 
höga politiska insatser. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 
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06 Kristersson: V-talet 
om misstroende är ett 
tomt hot 
Moderatledaren Ulf Kristersson tror inte för 
”ett ögonblick” att Vänsterpartiet gör allvar av 
sitt hot om att väcka misstroende mot 
regeringen. 

– För det första kan de inte det och för det 
andra så tror jag inte att de vill, säger 
Kristersson. 

När regeringens utredare i fredags lade fram sitt 
förslag om hur hyressättningen kan bli friare i 
nybyggda lägenheter framöver upprepade 
Vänsterpartiet att hotet om misstroende står kvar. 

– Detta är inte ett hot utan ett löfte till Sveriges 
hyresgäster, sade V-ledaren Nooshi Dadgostar om 
hotet om misstroende. 

Hon ser förslaget som en katastrof för hyresgästerna 
med kraftigt höjda hyror som följd. Misstroendet kan, 
oklart när, utlösas om regeringen går vidare med 
förslaget till riksdagen. 

Men Moderatledaren ser det som ett hot utan täckning 
från Vänsterpartiet. 

– Jag betraktar det som tidigare som ett tomt hot, 
säger Kristersson efter att ha talat och intervjuats på 
Järvaveckan. 

Du tror aldrig att det blir aktuellt? 

– Nej, det är väl självklart. Deras ambition är ju att 
stoppa en reform som de inte vågade stoppa när 
regeringen tillsattes, säger Kristersson som menar att 
V:s mål inte är att fälla regeringen utan att få den att 
backa. 

– Jag vill göra tvärtom, jag genomför bra reformer och 
vill gärna fälla regeringen, säger Kristersson som ser 
förslaget om friare hyressättning som ”kanske ett litet 
steg” i rätt riktning. 
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Kristersson tror att Vänsterpartiet tolkar striden om 
hyressättningen som den om reformeringen av 
Arbetsförmedlingen. Där ställde V och M sig 
gemensamt bakom ett hot om misstroende. Men det 
här är något annat. 

– De blandar ihop det här med historien om 
Arbetsförmedlingen där vi sa att om ni (läs: 
regeringen) genomför en dålig reform så blir det 
misstroende. Syftet var att stoppa en dålig reform. 

Kristersson framhåller att Vänsterpartiet inte har nog 
ledamöter för att föreslå ett misstroende på egen hand 
när det gäller den fria hyressättningen. 

Det krävs minst 35 riksdagsledamöter för det. V 
behöver hjälp av minst ett parti till för det ska bli 
omröstning. Om Sverigedemokraterna skulle stödja 
dem går det dock. 

– Ja, om SD och V slår sig ner och pratar ihop sig om 
att byta regering så kan de ju ringa mig sen, men nej, 
det här är ett tomt hot. 

Situationen kommer inte att uppstå? 

– Nej, har otroligt svårt att tänka mig det. 

TT 

Fakta. Förslagen i 
utredningen om fri 
hyressättning 
Fri hyressättning får införas för lägenheter som 
färdigställts efter att reformen genomförts, förslagsvis 
från den 1 juli 2022. 

Kommersiella fastigheter som byggs om till bostäder 
ska också få tillämpa fri hyressättning, så även 
tillbyggnader till hyreshus. 

Hyresvärd och hyresgäst får fritt komma överens om 
hyrans storlek. Utgångspunkten är jämförbara 
lägenheter i området. Hyran höjs årligen med kpi, 
konsumentprisindex. Om förändringar i lägenhetens 
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och områdets attraktionskraft skett ska hyran få höjas 
mer. 

Hyresgästen ska kunna begära att få hyran omprövad 
av hyresnämnden. 

Källa: Regeringen 

06 Ledare: Sverige 
måste skydda alla – i 
synnerhet 
minoriteterna 
Ett av statens viktigaste uppdrag är att skydda 
invånarna från olika sorters hot. De kan komma 
utifrån, vilket motiverar en fungerande försvarsmakt. 
Men de kan även komma inifrån, vilket ytterst 
hanteras av polisen. 

Det handlar dels om att utreda brott som har begåtts. 
Men lika mycket om förebyggande insatser och om att 
värna individers rättigheter. 

För till landet Sverige – som firas i dag – räknas alla 
som är medborgare eller som har uppehållstillstånd 
här. Det inkluderar många minoriteter, vars rätt till en 
trygg vardag sällan kan tas för given utan måste vaktas, 
vilket är en hörnsten i en liberal demokrati. 
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Låt oss konstatera att det finns mycket kvar att göra. 
Enligt rapporten ”Antisemitism i Sverige” från Forum 
för levande historia, som presenterades i veckan, 
minskade visserligen antisemitismens utbredning 
mellan 2005 och 2020. Men det är fortfarande 5 
procent som hyser starka antisemitiska åsikter, och 
ytterligare många fler som omfamnar en del av 
föreställningarna. Exempelvis instämmer 11 procent 
helt eller delvis i påståendet ”Judarna har för stort 
inflytande i världen i dag” och 3 procent i ”Förföljelsen 
och hatet mot judarna är delvis judarnas eget fel”. 

Tyvärr är siffrorna inte särskilt överraskande. Tidigare 
undersökningar pekar på att en majoritet av Sveriges 
judar uppfattar antisemitism som ett betydande och 
växande problem i samhället. Senast var i rapporten 
”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och 
utanförskap”, som publicerades i våras. Den slog fast 
att alla skolor i Malmö inte är trygga för judiska barn 
och stadens elever berättade om rädsla, glåpord och en 
”utbredd tolerans för antisemitiska uttryck”. 

Därutöver har internet och sociala medier bidragit till 
en ökad spridning av antisemitiska och rasistiska 
budskap i offentligheten. Brås studie ”Antisemitiska 
hatbrott” framhåller att antisemitism förekommer ”i 
breda lager av befolkningen och skär genom olika 
religioner, sekulära grupper, politiska positioner och 
ideologier”. 

Dock visar rapporten från Forum för levande historia 
att vissa grupper är överrepresenterade, som äldre, 
lågutbildade, utomeuropeiskt födda, muslimer och SD-
sympatisörer. Vidare utgör antisemitism en del av 
ideologin i både vit makt- och radikala islamistiska 
rörelser. 

Dessutom talar hatbrottsstatistiken sitt tydliga språk, 
även om de flesta fall aldrig kommer till polisens 
kännedom. 2018 identifierades drygt 7 000 hatbrott, 
vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2016 
och med 29 procent jämfört med 2013. 

Många hade rasistiska – däribland afrofobiska och 
antiromska – motiv. Men det fanns även 278 
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respektive 562 fall med antisemitiska eller 
islamofobiska bevekelsegrunder. 756 hatbrott riktade 
sig mot en person på grund av dennes sexuella 
läggning. Och i de allra flesta fallen är 
gärningspersonen helt okänd för den som drabbas. 

Som Brå skriver i rapporten ”Självrapporterad 
utsatthet för hatbrott” är detta ett angrepp mot 
mänskliga rättigheter och visar på en bristande respekt 
för människors lika värde. Att Sverige inte lyckas 
skydda betydande delar av befolkningen bättre än så, 
är ett underbetyg till nationen. 

DN 6/6 2021 

06 Älskade nation, 
avskydda nationalism 
Inga tycker så illa om det Sverige som faktiskt 
finns, det Sverige vi lever i, som de 
självutnämnda ”Sverigevännerna”. Men det 
särpräglade svenska är friheten att välja vem 
eller vad man vill vara i ett mångfasetterat 
välfärdssamhälle, skriver DN:s Per Svensson 
på Sveriges nationaldag. 

Under reportageresor till ex-Jugoslavien på 90-talet 
lärde jag mig avsky nationalismen och fördjupade min 
kärlek till Sverige. Det finns inget motsägelsefullt i det. 

Nationalister älskar sällan det land de lever i. Det 
motsvarar inte deras förväntningar. Ofta är felet att 
landet befolkas av fel sorts människor, som man därför 
på det ena eller det andra sättet måste befria sig ifrån. 

I Potocari, strax utanför Srebrenica i Bosnien, finns en 
begravningsplats som för mig utgör den tydligaste 
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sinnebilden för nationalismens teori och praktik. Jag 
var där en kall vinterdag i början av 2000-talet. Rad 
efter rad med enkla gröna gravvårdar i trä. Runt 8 000 
bosniakiska pojkar och män mördades i Srebrenica. 

Man måste avsky nationalismen. Men det betyder inte 
att man inte kan älska landet man bor i och med glädje 
hissa flaggan på nationaldagen. Finns det något 
underbarare än en svensk junidag? Någon härligare 
doft än bondsyren? 

Men det jag lärde mig älska i Sverige när jag skrev om 
krigen på Balkan var också något annat, friheten att 
välja vem eller vad man vill vara, allt det som man i ett 
mångfasetterat välfärdssamhälle tar för givet. 

I leran vid en checkpoint ett par mil utanför Tuzla 
lagade några soldater i den svenska Bosnienbataljonen 
middag, något slags köttgryta. Det var i januari 1996. 
Ett par månader tidigare hade Natoflyget tvingat 
serberna till förhandlingsbordet. Nu samverkade 
svenskarna i Tuzla med amerikanska trupper. 
Svenskarna som fixade riktig mat i gyttjan skulle dela 

med sig till sina amerikanska kollegor som de tyckte 
synd om, ”Du vet, de stackarna sitter ju bara i sina 
pansarfordon och käkar rations.” 

Jag har ofta tänkt på den där scenen. Den säger något 
om poängen med ett samhälle präglat av både egalitära 
och individualistiska ideal. De svenska soldaterna 
kunde så mycket mer än att lyda order. De kom från 
olika samhällsskikt och var kunniga i många olika 
saker. De vågade ta initiativ. De var inte rädda för sina 
officerare. 

Det finns något väldigt ”svenskt” här, i dialektiken 
mellan kollektiva projekt och personlig autonomi. Det 
är det sambandet, ”statsindividualismen”, historikerna 
Henrik Berggren och Lars Trägårdh lyft fram och gjort 
till ett närmast obligatoriskt inslag i varje diskussion 
om det moderna Sveriges utveckling och egenart. 
Iakttagelsen att vi i Sverige byggt välfärdssystem som 
underlättat frigörelse från andra beroendeförhållan-
den, exempelvis till släkt och familj, än relationen till 
”samhället”. 
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Aha. Så det finns alltså ändå något särpräglat 
”svenskt”? Nationalisterna har kanske ändå rätt? 

På den första frågan måste man svara: Ja, det är 
självklart att samhällens historiska erfarenheter 
präglar dem. På den andra frågan: Nej. Och det av 
samma skäl. Det är lika självklart att ett samhälle, ett 
land, alltid befinner sig i förändring, formas och 
omformas av sina historiska erfarenheter och att det 
därför är meningslöst att försöka fixera en ”svenskhet” 
höjd över tid och rum. Någon sådan finns inte, 
kommer aldrig att finnas. 

Men det är en sådan nationell ”essens” nationalisterna 
postulerar. De föreställer sig att det funnits eller kan 
finnas en ideal nation, ett oförfalskat original. Det är 
därför inga tycker så illa om det Sverige som faktiskt 
finns, det Sverige vi lever i, som de självutnämnda 
”Sverigevännerna”. Det Sverige de vurmar för är en 
fiktion, förlagd till fantasins förflutna och drömmens 
framtid. 

Det är mot den bakgrunden man ska förstå 
nationalisters starka, men selektiva, intresse för 
historia. Nationalismen är politik som religion. I 
historien letar nationalisterna efter det paradis de 
förlorat och det paradis de en dag vill återerövra. I 
deras värld är historien en prolog till partiprogram-
men, eller borde i alla fall vara det. 

Det är därför inte förvånande att nationalister runt om 
i Europa på olika sätt försöker skriva om historien, ta 
kontroll över den, göra den till sin. Nyligen berättade 
en historielärare i Lund på DN:s kultursida om hur han 
utsatts för påtryckningar från en förälder som är aktiv 
SD-politiker (25/5). DN:s kulturchef Björn Wiman 
drog i en krönika paralleller till den historierevisionism 
som nationalistiska, auktoritära regimer ägnar sig åt i 
Ryssland, Polen och Ungern (29/5). En överreaktion? 

Låt mig då påminna er om att Mattias Karlsson, SD:s 
tänkare, för ett antal år sedan i en bloggpost (Tankar & 
Tidssignaler, 27/3 2012) stämplade Norstedts stora 
boksatsning ”Sveriges historia” med Dick Harrison 
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som huvudredaktör som ett projekt drivet av 
”vänsterextremister”. 

Låt mig också påminna om det synnerligen aktiva 
historieintresse SD:s danska systerparti Dansk 
folkeparti har visat prov på. Ambitionen att lägga 
historien till rätta har ofta riktat sig mot dansk public 
service-tv, DR. 

För några år sedan krävde Dansk folkeparti att det 
sista avsnittet av en dokumentär tv-serie om dansk 
historia, det som skildrade krigsåren och det moderna 
Danmark, skulle lyftas bort från DR:s webb eftersom 
programmet ansågs vara ”vänstervriden propaganda”. 
Och 2019 förmanade partiets dåvarande vice 
ordförande Søren Espersen DR att inte ”glorifiera” 
Kristian IV:s dotter Leonora Christina Ulfeldt i en 
kommande tv-serie. Hennes man, riksgreven Corfitz 
Ulfeldt, hade ju 1657 anslutit sig till svenskarna i ett 
fälttåg mot Danmark. Hon var alltså, slog Espersen 
fast, en ”landsförrädare”.’ 

Inget att ta på allvar? Nationalism för nördar? Säg inte 
det. Danmarks Radio fick 2018 sina resurser kraftigt 
beskurna, efter ivrigt kampanjande från Dansk 
folkeparti som i år, i ett uppmärksammat nytt 
kulturutspel, krävt att två tredjedelar av 
historieundervisningen i gymnasiet ska ägnas dansk 
historia. 

Partiet kan glädja sig åt att de ideologiska vännerna på 
andra sidan sundet också visar intresse för Danmarks 
mer heroiska historia. I förra helgens Sydsvenskan 
läser jag om förslaget att resa en staty av Harald 
Blåtand i Trelleborg (30/5). Det är Sverigedemokra-
terna i Trelleborg som hoppas få sina allierade M och 
KD att satsa kommunala pengar på en skulptur 
föreställande en dansk vikingakung vars verkliga 
utseende är okänt. 

Hur förstå detta? Ska Harald Blåtand mobiliseras i 
kampen mot det socialliberala etablissemangets röde 
orm, Stefan Löfven och hans hird? Så skulle det kunna 
vara. Men det finns också en mer, ska vi säga, 
merkantilt anstruken bakgrund till det lokala 
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sverigedemokratiska intresset för den danske vikingen. 
I staden finns en rekonstruktion av en timrad 
rundborg från sen järnålder, byggd där man i slutet av 
1980-talet hittade arkeologiska spår av en autentisk 
vikingafästning. Kanske har borgen byggts på order av 
Harald? Skåne var ju danskt på den tiden. En staty och 
ett nybyggt vikingaskepp kan hur som helst sätta fart 
på turismen, tror SD i Trelleborg, 

Kanske det. Men samtidigt kan man inte bortse från att 
den miljö Sverigedemokraterna vuxit fram i under sin 
historia har karaktäriserats av ett ovanligt stort 
intresse just för vikingahjälmar och allt vad därtill hör, 
varför det är svårt att inte tolka statydrömmarna i 
Trelleborg också som ett förebud om vad vi kan vänta 
oss om det ”konservativa” block Jimmie Åkesson 
drömmer om blir det framtida fundamentet för svensk 
kulturpolitik. 

Då blir det betydligt svårare att älska Sverige. 

Per Svensson 

per.svensson@dn.se 

08 Ledare: Med en ny 
blockpolitik är det slut 
på reformarbetet 
I oktober förra året nådde Svenskt Näringsliv och 
tjänstemannafackens samverkansorganisation PTK en 
historisk överenskommelse: Las (Lagen om 
anställningsskydd) skulle luckras upp. I gengäld fick 
arbetstagarna stärkta möjligheter till 
kompetensutveckling. LO ställde sig utanför, men de 
två största medlemsförbunden, Kommunal och Metall, 
anslöt i december. 

Uppgörelsen var ingen liten sak. Den innebär de 
största förändringarna av arbetsmarknadens spelregler 
sedan Saltsjöbadsavtalet, menar vissa. Den svenska 
modellen levererade igen. Men den gjorde det tack 
vare tryck från politiken. På bordet låg redan ett -
förslag på en förändrad arbetsrätt, klart att göras till 
lag av riksdagen. Så var det i sin tur tack vare januari-
avtalet. Socialdemokraterna hade tvingats inse att för 
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att få behålla makten var partiet tvunget att 
kompromissa. 

Det har länge varit uppenbart att Sverige har ett stort 
reformbehov när det gäller arbets- och 
bostadsmarknaderna. Stelbenta regler har gjort det 
svårt för unga och nyanlända att få en första bostad 
eller ett första jobb, hindrat människor mitt i livet att 
ta sig vidare till något nytt. Det har i sin tur hämmat 
svenska företag och svensk konkurrenskraft. 

Men politiken har stått i vägen för reformerna. 
Partierna till vänster – liksom fackföreningarna – har 
varit ointresserade av förändringar. Borgerligheten har 
omväxlande varit för feg och haft för få mandat. Det 
krävdes en uppgörelse över de gamla blockgränserna 
för att lösa upp knutarna. 

När det gäller arbetsmarknaden håller arbetet alltså på 
att gå i mål. På måndagen presenterade 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) 
tillsammans med C:s Martin Ådahl, L:s Arman 
Teimouri och MP:s Leila Ali Elmi den utredning som 

ska förvandla Svenskt Näringslivs och PTK:s 
överenskommelse till lagstiftning. ”Den största 
reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid”, slog 
Eva Nordmark fast. Någon timme senare gav Svenskt 
Näringsliv, PTK, Kommunal och Metall utredningen 
sin välsignelse. 

När det gäller bostadspolitiken presenterades 
utredningen om friare hyressättning på nybyggen i 
förra veckan. Det är en mindre omfattande reform, 
eftersom den inte berör det existerande beståndet, 
men utgör likväl ett första steg mot en bättre 
fungerande bostadsmarknad. 

Där kvarstår Vänsterpartiets misstroendehot 
dessutom. Men det är svårt att se hur V ska kunna 
blockera en friare hyressättning, givet att det har stöd 
av en majoritet i riksdagen och att det inte finns någon 
alternativ regering för partiet att rösta fram. 

Inför valet nästa år är i alla fall två saker säkra. För det 
första: Sverige kommer att behöva fler struktur-
reformer. För det andra: för att det ska lyckas krävs 
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nya uppgörelser i mitten – den nya blockpolitiken som 
många hoppas ska ta form skulle dränera reform-
kraften. 

Det är uppenbart att en S-regering blir mindre 
benägen att genomföra liberaliseringar om V ansluter 
till regeringsunderlaget än om endast C-L-MP finns 
där. 

Men även konstellationen M-KD-SD skulle lamslås. 
Jimmie Åkesson har redan lovat att hans parti ska 
agera motvikt till Moderaterna i den ekonomiska 
politiken. Det är inte svårt att begripa varför: 
Sverigedemokraterna är förtjusta i staten och lockar i 
hög grad LO-väljare som i många fall gillar status quo. 

Ta tag i Sverige, brukar Ulf Kristersson (M) lova att 
han ska göra. Samt att sätta sakpolitiken i första 
rummet. Det är goda ambitioner. En ny blockpolitik 
lämpar sig dåligt för dem. 

DN 8/6 2021 

08 ”Den största 
reformen i modern tid” 
Det blir lättare att säga upp anställda men 
också större möjligheter till utbildning för att 
ställa om till nya jobb. Regeringen och 
samarbetspartierna är nu överens om hur den 
svenska arbetsrätten ska förändras. 

– Det är den största reformen på 
arbetsmarknaden i modern tid, säger 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). 

Punkten om en förändrad arbetsrätt har varit en av de 
svåraste att knäcka för regeringen och sam-
arbetspartierna Centern och Liberalerna. 

I vintras var förhandlingarna mellan 
arbetsmarknadens parter på väg att stjälpa med följd 
att regeringen riskerade att möta avgångskrav om den 
gick vidare med förändrade turordningsregler. 
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Men nu finns ett färdigt lagförslag på bordet. I korthet 
handlar det om en rad förändringar som påverkar alla 
som har en anställning. Förslaget bygger på en 
överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK och 
fackförbunden If Metall och Kommunal. Här är några 
av de viktigaste punkterna: 

1 Arbetsgivare får rätt att göra undantag från 
turordningsreglerna vid uppsägning för tre anställda 
oavsett företagets storlek. I dag har arbetsgivaren rätt 
att göra undantag för max två personer i företag med 
högst tio anställda. 

2 Termen ”saklig grund av personliga skäl” vid 
uppsägning ersätts med ”sakliga skäl”. Till sakliga skäl 
räknas till exempel om arbetstagaren allvarligt brutit 
mot anställningsavtalet genom arbetsvägran, 
samarbetssvårigheter, missbruk eller brott. 

3 Rätten till vidareutbildning och kompetens för de 
anställda förstärks genom ett nytt omställningsavtal 
som bland annat ger den som har arbetat hos en 

arbetsgivare i minst 8 år möjlighet att utbilda sig med 
80 procent av sin lön under ett år.  

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallar det för 
en glädjens dag och beskriver förändringarna som den 
största reformen av svensk arbetsmarknad i modern 
tid.  

– Sammantaget innebär reformen att Sverige får ett av 
världens bästa system för omställning. 

Samtidigt betyder det nya förslaget att 
Socialdemokraterna har fått gå med på att släppa fram 
möjligheter för arbetsgivarna att göra fler undantag 
från turordningsreglerna. Det är inget som kommer att 
väcka jubel i vänsterkretsar, men 
arbetsmarknadsministern anser att helheten gynnar 
löntagarna. 

– Det här är en förhandlingsprodukt med ett givande 
och ett tagande. Jag anser att det är en mycket väl 
avvägd och balanserad förändring som är anpassad till 
en modern arbetsmarknad, säger Eva Nordmark. 
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– Det här stärker företagens möjligheter att hitta rätt 
kompetens, fortsätter hon. 

Förändringarna kommer också att bli kostsamma för 
staten, som beräknas behöva lägga 11 miljarder kronor 
per år för att skapa ett nytt studiestödssystem och ge 
resurser till omställning.  

Enligt Centerns arbetsmarknadspolitiska talesperson 
Martin Ådahl är det väl satsade pengar. 

– Det här är resurser som kommer att ligga väldigt 
nära arbetsmarknaden och är noga investerade pengar. 
Det har också bidragit till att vi har fått den här breda 
uppslutningen, säger han. 

Han menar att det nu är historiska förändringar som 
genomförs och ett systemskifte som kommer att gynna 
Sverige. 

– Nu går vi från att bygga tryggheten på svensk 
arbetsmarknad på fyrkantiga regler som inte fungerat, 
till att bygga den på att folk får en chans att stärka sig 

genom utbildning, omställning och ett riktigt bra 
skydd mot godtycke. 

Vänsterpartiet har tidigare hotat med att väcka 
misstroende mot statsminister Stefan Löfven om 
regeringen går fram med förslag som försämrar 
arbetsrätten. Måndagens besked innebär inte att V är 
beredda att dra tillbaka sitt hot. 

– Vi har hela tiden sagt att vi kan respektera ett 
partsgemensamt ställningstagande. Nu behöver vi 
invänta vad de förbund som inte ingår i det här tycker. 
Så frågan lever, säger Ali Esbati (V), arbets-
marknadspolitisk talesperson.  

– Det här innebär att en socialdemokratisk minister 
står och redogör för försämringar av 
anställningsskyddet för många av löntagarna i Sverige. 
Det som varit tydligt under lång tid är att det i stället 
behövs förstärkt skydd i många branscher, fortsätter 
han. 

Hans Olsson hans.olsson@dn.se 
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Fakta. Viktiga punkter i 
las-paketet 
Arbetsrätt: Alla arbetsgivare ska få undanta tre 
anställda från regeln om ”sist in-först ut”. Termen 
”saklig grund av personliga skäl” vid uppsägning 
ersätts med ”sakliga skäl”. Om det blir en tvist vid en 
uppsägning består inte anställningen, vilket minskar 
arbetsgivarens kostnad. Anställningsformen allmän 
visstidsanställning, vanlig inom vården, avskaffas och 
ersätts av särskild visstidsanställning. Detta innebär 
att det bara behövs 12 månaders anställning innan den 
omvandlas till fast jobb – i dag krävs 24 månader. 

Reformerad a-kassa: Svenskt Näringsliv och de 
ingående fackförbunden vill utreda om dagens statliga 
a-kassa i stället ska drivas av arbetsmarknadens parter. 
Regeringen kommer att ge direktiv till en sådan 
utredning i sommar. 

Omställning: En viktig pusselbit för att fackförbunden 
skulle acceptera en förändrad arbetsrätt. Det handlar 

dels om ett bättre skydd när man blir av med jobbet 
men också om kontinuerlig vidareutbildning. 
Omställningsavtalet omfattar också visstidsanställda 
och personliga assistenter. Här finns också det nya 
statliga studiesystem, som ska administreras av CSN. 
För att få det nya stödet krävs att man varit ”etablerad” 
på arbetsmarknaden under minst åtta år, vilket 
betyder minst 16 timmar per vecka under denna tid. 
Man kan få ledigt med betalt för 44 veckors heltids-
studier, eller dela upp utbildningen på hel- eller deltid. 
Ersättningen är 80 procent av lönen, maximalt 20 500 
kronor i månaden, utöver detta kan man också få 
”kompletterande studiestöd”, som bekostas av 
arbetsgivarna. 
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08 Ewa Stenberg: Så 
gjordes det omöjliga 
möjligt 
Stefan Löfven lyckas helskinnad åla sig ur den 
svåra knipan som regeringen suttit i om 
arbetsrätten. Men det krävdes elva miljarder 
kronor per år i ökade statsutgifter för att 
komma loss.  

En glädjens dag, sade arbetsmarknadsminister Eva 
Nordmark, när hon presenterade lösningen på en av 
denna mandatperiods svåraste frågor. 

Reformen hon, samarbetspartierna och de flesta av 
arbetsmarknadens parter gjort upp om går i korthet ut 
på att arbetsgivare lättare kommer att kunna säga upp 
anställda, medan anställda lättare ska kunna 
vidareutbilda sig. 

Lösningen satt mycket långt inne. Ett tag såg det ut 
som om det kunde bli strejker och regeringskris istället 
för en arbetsmarknadsreform.  

Det handlar om januariavtalets mest kontroversiella 
punkt. För att kunna behålla regeringsmakten efter 
valet 2018 lovade S-ledaren Stefan Löfven Centern och 
Liberalerna att liberalisera arbetsrätten. Det gick rakt 
emot Socialdemokraternas vallöften och försatte LO i 
chocktillstånd.  

Vänsterpartiet lovade att rikta en 
misstroendeförklaring mot regeringen om planen 
förverkligades. Högeroppositionen lovade senare att 
ställa sig bakom den, allt för att bli kvitt den rödgröna 
ministären.  

 Centern och Liberalerna påminde samtidigt om att en 
liberaliserad arbetsrätt var nödvändig om 
januarisamarbetet skulle överleva, att avstå var inte 
något alternativ.  
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Som lök på laxen för Socialdemokraterna blev 
relationen med LO den sämsta på ungefär 130 år. LO 
och flera av dess förbund började knyta band till 
Vänsterpartiet. LO sade först unisont nej till att göra 
upp med arbetsgivarna om att nytt huvudavtal för att 
undgå politikernas förslag till lagstiftning. Men efter en 
tid gick ändå de två största LO-förbunden in i en 
uppgörelse, som nu ligger till grund för reformen. 

Och på måndagen var det alltså dags för det som 
troligen är politiken slutscen i detta drama. Den som 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallade för en 
glädjens dag och den största arbetsmarknadsreformen 
i modern tid. 

Det finns ungefär elva miljarder förklaringar till att 
denna till synes olösliga konflikt ändå gick att lösa. Det 
är så många skattekronor som regeringen räknar med 
behöver avsättas per år i snitt när reformen ska 
betalas. 

Reformen ger inte bara de som hotas av uppsägning 
eller är uppsagda rätt till vidareutbildning och stöd. 

Också anställda mitt i arbetslivet kommer att få vidare-
utbilda sig under upp till ett år med stöd av staten.  

Moderata riksdagsledamöter twittrade snabbt att det 
är ett nytt dyrt friår. 

Socialdemokraterna har länge drivit frågan om att ge 
löntagarna rätt till livslångt lärande. S gick till val 2014 
på en ny kompetensförsäkring som skulle förhandlas 
fram mellan staten och arbetsmarknadens parter. Nu 
uppstod möjligheten att genomföra den. 

Förhandlaren Stefan Löfven, med sin bakgrund i LO-
förbundet Metall, lyckades likt en politikens Houdini 
åla sig ur tvångströjan som januariavtalet, 
Vänsterpartiet och LO satt på honom. 

Men allt är inte frid och harmoni. ”I en tid då vanligt 
folk ropar efter mer trygghet så är det här sällsynt 
tondövt” säger Byggnads ordförande Johan Lindholm 
och kallar förslaget ”ett historiskt misstag” 

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har inte heller tagit 
bort fingret från avtryckaren. Men i praktiken är det 
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mest invektiv regeringen Löfven kan vänta därifrån. 
Vänstern har hängt upp hotet mot regeringen på vad 
LO kommer fram till. Och vem tar i detta läge avstånd 
från att få vara med och dela på elva miljarder kronor? 

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd 
kommer ju att ändras hur som helst.  

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

08 Tummen upp från 
båda parter 
Facken och arbetsgivarna är samfällt nöjda 
med regeringens besked i lasfrågan. 

– Nu återtar parterna kontrollen av arbets-
marknadens regering, säger PTK:s 
förhandlingschef Martin Wästfelt. 

Under våren har fackförbund och Svenskt Näringsliv 
suttit i tre utredningar tillsammans med tjänstemän 
från arbetsmarknadsdepartementet för att göra om 
deras överenskommelse om nytt huvavtal till 
fungerande lagar och regler.  

Parterna har tidigt var mycket tydliga med att de 
förväntar sig att överenskommelsen ska översättas i 
praktisk politik, annars blir det inget huvudavtal. På 
måndagen var det dags för bedömde fyra män 
överenskommelsen på en digital presskonferens: 
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– En bra dag för den svenska modellen. Parternas 
lösning håller och beskedet är att den ska genomföras. 
Näringslivet förändras mycket snabbt, därför behövs 
nya regler – 1970-talets håller inte längre, sade Svenskt 
Näringslivs vice vd Mattias Dahl. 

Vägen fram till dagens las-paket har lett en hel del 
fackliga konvulsioner. 

Tjänstemännens PTK brydde sig inte om traditionen 
att ”inget avtal utan LO” och kom överens med Svenskt 
Näringsliv i höstas. Deras hjärtefråga har varit 
omställning.  

–Viktigast är det nya studiestödet, med det kan du mitt 
i livet och på dina egna villkor, studera i upp till ett år. 
Det kan förstärka din karriär, men det bidrar också till 
ökad rörlighet på arbetsmarknaden, hävdade 
förhandlingschef Martin Wästfelt. 

Efter att LO sade nej i höstas anslöt sig sedan LO:s två 
största förbund till överenskommelsen. 

Ett av dem är IF Metall, vars avtalssekreterare Veli-
Pekka Säikkälä lyfte en fråga som är viktig inom 
industrin. 

– Inhyrningen av personal var tänkt som en tillfällig 
lösning, så blev det inte – en del kan vara inhyrda på 
samma företag 10–15 år. Nu ändras det, nu ska de 
erbjudas fast jobb efter två år. 

Kommunal gick från ett ”blankt nej” i höstas till ett ja i 
december och bröt sig ur LO-familjen.  

– Nya regler för visstidsanställda gör att de ska 
erbjudas fast anställning efter 12 månader, mot 24 i 
dag. Det långa studiestödet gör att många felutbildade 
får en ny chans. De här reformerna stärker arbetar-
kvinnornas ställning, menade förbundets 
avtalssekreterare Johan Ingelskog. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

82



09 Ledare: Hellre hjälp 
från FBI än från 
Försvarsmakten 
Det är talande att ett av de bästa sätten att komma åt 
de kriminella gängen tycks vara genom deras paranoia. 
För är det något som sägs om livet som organiserad 
brottsling är det att det präglas av ständig rädsla och 
förföljelsemani. Därav de kriminellas efterfrågan på 
krypterad information, möjligheten att kommunicera 
utan att besväras av polis och åklagare. 

Operationen Trojan Shield, som på tisdagsmorgonen 
presenterades av Europol med flera, är ett exempel på 
hur polisen legat inte ett men många steg före 
brottslingarna. Tidigare har man försökt knäcka 
existerande kommunikationstjänster som Encrochat 
och Sky. Denna gång har polisen, ledd av amerikanska 
FBI, kunnat använda en ny tjänst med namnet Anom 
enbart för att lura till sig kriminella. 

Det ska alltså handla om 20 miljoner meddelanden 
från sammanlagt 11 800 telefoner i ett 90-tal länder 
som polisen nu har tillgång till. 

Brottsligheten blir mer internationell, svenska nätverk 
är aktiva inte minst i Spanien. Att polisen också kan 
samarbeta över gränserna blir allt viktigare. 

Sverige pekas ut som ett av länderna med flest Anom-
telefoner. Av allt som allt 800 gripna världen över är 
155 personer misstänkta för grova brott i Sverige. Det 
är en överrepresentation som illustrerar hur utbredda 
problemen med kriminella gäng, vapen och mord har 
blivit här. 

Att Sverige var ett av de ledande länderna i 
operationens europeiska del beror bland annat just på 
detta. Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten på 
nationella operativa avdelning (Noa), bekräftar att 
man tidigt såg att många Anom-användare har 
koppling till Sverige. 
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Den svenska ledande rollen kanske ändå kan ses som 
en framgång för vår hårt ansatta polis. Nästa steg är att 
se till att de kriminella verkligen döms till kännbara 
straff. Fortfarande är svensk lag för tandlös mot den 
organiserade brottsligheten; vårt rättsväsende har till 
skillnad från Danmarks inte anpassats för att kunna 
hantera en ny och grövre brottslighet. 

Införande av kronvittnen och strängare straff för 
övergrepp i rättssak, som nyligen föreslogs i en 
utredning, är några vägar att försvåra livet för 
brottslingar och därmed underlätta det för laglydiga. 
Andra är att använda tidiga förhör som bevis i domstol 
och på andra sätt göra det mindre lönsamt för åtalade 
att tiga sig igenom hela förundersökningen. 

Veckans stora tillslag torde innebära att många 
svenska brottslingar kommer bort från gatorna. Nu är 
det upp till hela samhället att deras plats inte tas av 
andra. Att se till att de kriminella gängen inte fylls på 
underifrån är ännu viktigare än att kapa deras toppar. 

På tisdagens DN Debatt presenterade forskare från 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet en studie där 
78 procent av de tillfrågade vill att försvaret ska bistå 
polisen mot grov kriminalitet. 

Nu är ”bistå” ett brett begrepp, så det är inte helt klart 
vad de svarande vill att militären ska göra mot gängen. 
Men studien understryker att kriminaliteten anses av 
svenskarna vara en så viktig fråga att de är villiga att 
låta samhället gå mycket långt för att besegra den. 

Politikernas svar bör vara konkreta förslag och inte 
bara ett muller om hårda tag. 

För att komma åt brottslingarnas kommunikation och 
för att fördjupa internationella samarbeten behöver 
polisen och domstolarna ytterligare resurser och 
verktyg – inte stridsvagnar och attackdykare. 

DN 9/6 2021 
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09 Utländsk polis 
rycker in och hjälper 
Sverige – igen 
Än en gång har ett annat land ryckt in för att 
hjälpa Sverige rensa i de kriminella leden.  

Arbetsmetoden strider mot svensk lag – men 
hyllas ändå av polis och politiker. 

Frågan är nu hur länge svenska lagstiftare kan 
förlita sig på att andra gör det jobb som de 
själva inte velat godkänna. 

För ett år sedan: Encrochat. I mars i år: Sky ECC. Och 
nu, efter en nio månader lång och topphemlig insats, 
har den krypterade appen Anom knäckts genom en 
rafflande infiltrationsoperation av amerikanska FBI. 
Actionfyllda bilder på husrannsakningar, gripanden, 
vapen och laster med kokain spreds av nöjda 
polisföreträdare på flera kontinenter. 

Förbluffande många av de gripna är svenskar. Av över 
800 misstänkta över hela världen har 155 svensk 
identitet, vilket betyder nästan 20 procent. 

Detta är också förklaringen till att FBI i september 
förra året bjöd in Sverige till Operation Trojan Shield. 
Trots att många redan gripits tack var Frankrikes -
hackning av Encrochat ansåg utländsk polis helt enkelt 
att den svenska kriminella miljön fortfarande var så 
stor och våldsam att det krävdes akuta insatser, vilket 
bekräftas av underrättelsechefen Linda H Staaf. Ändå 
finns det de som gärna vill föra upp framgångarna på 
det svenska kontot. 

”Jag vill lyfta fram att det var svensk polis som var med 
och ledde den här insatsen. Det är ett enormt kvitto på 
svensk polis kompetens och deras anseende i Europa 
och världen”, säger inrikesminister Mikael Damberg 
(S) till DN. 

Men sanningen är alltså att misstänkta knarkhandlare 
och lönnmördare återigen gripits tack vare bevis som 
sannolikt aldrig skulle ha varit möjliga att samla in 
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med stöd av svensk lagstiftning. FBI lyckades infiltrera 
ett ökänt mobilbolag och få en betald medhjälpare att 
sälja preparerade mobiler i stor skala och ge FBI full 
insyn i all kommunikation – 27 miljoner meddelanden 
– utan att det fanns några konkreta brottsmisstankar. 
Blåsningen mot den organiserade brottsligheten kan 
ses som en innovativ variant på Frankrikes, Belgiens 
och Kanadas kontroversiella operationer mot 
föregångarna Encrochat och Sky ECC. 

”Det är så här vi måste arbeta, vi kan inte längre bara 
försöka utreda enskilda brottsnätverk”, sa Jean-
Philippe Lecouffe, operativt ansvarig vid EU-organet 
Europol, vid tisdagens presskonferens. 

I Sverige får polisen däremot enbart utföra så kallad 
hemlig dataavläsning, HDA, mot enskilda personer – 
inte företag – och bara om det finns misstankar om 
brott som kan ge minst två års fängelse. 

Under det år som metoden varit tillåten – 1 april 2020 
till 1 april 2021 – blev resultatet magert: bara ett enda 
åtal. 

Den krassa slutsatsen blir därmed att svensk polis i 
hög grad måste fortsätta förlita sig på andra länder för 
att få veta vad inhemska kriminella chattar om via 
krypterade plattformar. 

Ett inte helt osannolikt scenario är därmed att polisen 
kan be utländska kollegor om att hacka svenska 
brottsorganisationer som man själv inte kommer åt. 
Och här spelar faktiskt den svenska principen om fri 
bevisföring polis och åklagare i händerna, vår ganska 
unika rättsordning gör nämligen att i princip vilka 
bevis som helst kan läggas fram under en rättegång. Så 
vilket land ska i så fall komma till Sveriges räddning 
nästa gång? 

Linda H Staaf och övriga polisledningen gör nu ingen 
hemlighet av att de vill få göra som utländska kolleger 
och hacka mobiler inom kriminella miljöer utan 
konkreta brottsmisstankar. Moderaterna, Liberalerna 
och Kristdemokraterna har hakat på och kräver en 
lagändring, men bara i fråga om dataavläsning mot 
enskilda personer och inte företag eller plattformar. 
Socialdemokraterna vill å sin sida ”inte stänga dörren” 
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men tycker att det är för tidigt att riva upp den färska 
HDA-lagen, vilket innebär att frågan tills vidare är 
begravd. 

I omvärldens ögon riskerar Sverige därmed att framstå 
som ett land med ovanligt många brottsorganisationer 
och ovanligt trubbiga lagar. För den som funderar på 
att konstruera nästa krypterade mobiltjänst för 
kriminella kan det säkert te sig frestande att placera 
sina dataservrar just här. 

Lasse Wierup 

lasse.wierup@dn.se 

09 Polisen: Över tio 
mord har förhindrats 
av samarbetet 
Det internationella jättetillslaget mot 
organiserad brottslighet har lett till över 800 
frihetsberövanden världen över. 

Totalt har 155 personer gripits misstänkta för 
grova brott i Sverige inom det omfattande 
internationella samarbetet med bland andra 
FBI och Europol. 

Hundratals polisrazzior har genomförts runt om i 
världen, bland annat i Sverige. Mängder av ledande 
aktörer inom den internationella organiserade 
brottsligheten ska ha gripits i koordinerade 
gryningsräder. 

Sverige och Nederländerna har lett den europeiska 
delen av det internationella samarbetet mot 
organiserad brottslighet, det som tidigare inletts av 
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amerikanska FBI och australiska AFP. I koordinerade 
razzior kunde 70 personer gripas i Sverige på 
måndagen, spansk polis grep samtidigt fem svenskar 
och innan operationen offentliggjordes hade ytterligare 
80 personer frihetsberövats i Sverige. 

– Vi har genomfört ett av de mest omfattande tillslagen 
någonsin i en underrättelseledd operation mot 
våldsam brottslighet och narkotikanätverk, säger Linda 
Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa, polisens 
nationella operativa avdelning, på en pressträff i 
Europols huvudkontor i Haag. 

Utöver de 155 gripandena hävdar hon att man tack 
vare den svenska spaningen har kunnat förhindra över 
tio planerade mord i landet. Under måndagen 
genomfördes vidare över 100 husrannsakningar i vilka 
man kunde beslagta, droger, vapen, bilar, kontanter, 
smycken, datorer och mobiltelefoner. 

800 frihetsberövanden, 700 husrannsakningar och 
åtta ton kokain hör till resultaten för internationella 
samarbetsoperationerna Trojan Shield (USA), 

Greenlight (EU) och Ironside (Australien). Därtill ingår 
i beslagen fem ton cannabis, två ton metamfetamin och 
1,25 miljarder kronor i kontanter. 

Bara i Västsverige har 21 personer som misstänks 
tillhöra den organiserade brottslighetens topp anhållits 
efter en insats med 300 poliser. Spaningen i 
Västsverige har pågått i nio månader och polisen har 
på nära håll kunnat följa grov narkotikahandel och 
planering av grova våldsbrott. Vid tillslaget i måndags 
gjordes beslag av vapen, ammunition och narkotika. 

– Min uppfattning är att vi har satt dit toppskiktet den 
här gången, säger Tobias Bergkvist, chef för regionala 
utredningsenheten i Väst. 

När du säger toppskiktet, vilka talar du om då? 

– Vi går inte ut med namn på vare sig individer eller 
gäng, men ett stort nätverk sitter redan 
frihetsberövade efter ett mord i Gamlestaden och 
många från nätverken i Backa och Tynnered har också 
gripits. 
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Hur gick gripandena till? 

– Det var förhållandevis lugnt, men det rör ju sig om 
individer med ett stort våldskapital så det är klart att 
det var en omfattande insats under ett fåtal timmar. 
Det var en logistik som vi aldrig sett maken till 
tidigare. 

I Stockholmsområdet har ett tjugotal personer från de 
mest tongivande kriminella nätverken gripits 
misstänkta för bland annat mord och förberedelse till 
mord. 

– Sverige har fått en ganska central roll i det här 
internationella samarbetet eftersom man sett att vi har 
en hel del kriminella som använder just den här 
tekniska lösningen, säger Robert Karlsson, biträdande 
regionchef i Stockholm. 

Noa-chefen säger att tio mord har förhindrats i 
Sverige. Skulle några av dem ha begåtts i Stockholm? 

– En övervägande del är kopplade till region 
Stockholm och kriminaliteten här. 

Vad innebär den här insatsen för de kriminella 
nätverken? 

– Vi river enorma hål i de här strukturerna just nu. Vi 
skadar dem väldigt allvarligt. Vi griper de här och vi 
dömer dem. Bara på informationen från Encrochatten 
har vi över 200 utdömda fängelseår och då är ännu 
inte Vårbynätverket dömt. 

I Skåne har mellan 20 och 30 personer frihetsberövats 
i samband med insatserna, enligt polisen i region Syd 
som även noterar flera beslag av vapen och mycket 
stora mängder narkotika. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

Kristina Hedberg 

kristina.hedberg@dn.se 

Josefine Hökerberg 

josefine.hokerberg@dn.se 

89



Fakta. Krypterade 
telefontjänster 
De senaste åren har internationell polis lyckats knäcka 
flera krypterade telefontjänster. 

Störst uppmärksamhet har Encrochat fått, som fransk 
polis hackade förra våren. 

I Sverige har det lett till att toppskikten av flera tunga 
kriminella nätverk har kunnat ställas inför rätta och 
även lagföras. 

Tidigare i år kom uppgifter om att även Sky ECC 
knäckts. Svensk polis har bedömt att det är dubbelt så 
stort som Encrochat. 

Flera av de krypterade telefontjänsterna har 
marknadsförts som de säkraste i hela världen. 

Vanligtvis har enheterna saknat funktioner som gps, 
mikrofon och kamera. 

Meddelanden har också kunnat förstöras av sig själva 
och med ett ”paniklösenord” har telefonerna kunnat 
låsas så att de blivit obrukbara. 
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09 ”Det är ett kvitto på 
svensk polis 
kompetens” 
Inrikesminister Mikael Damberg, (S), är stolt 
över svensk polis roll i det internationella 
tillslaget mot organiserad brottslighet.  

Nu väntar ett hårt tryck på resten av 
rättskedjan.  

– När polisen är så här offensiv så blir det ännu 
mer press på det övriga rättssystemet, säger 
han.  

Det är en exceptionell insats som kommer att försvaga 
de kriminella gängen, enligt inrikesminister Mikael 
Damberg, (S).   

– Vi har aldrig sett en så stor samordnad insats mot 
kriminella i Sverige tidigare. Jag vill lyfta fram att det 
var svensk polis som var med och ledde den här 

insatsen. Det är ett enormt kvitto på svensk polis 
kompetens och deras anseende i Europa och världen, 
säger han. 

Han ser det internationella samarbetet som en nyckel 
för att komma åt den organiserade brottsligheten.  

– Inget land klarar av det här helt själva. Jag blir lite 
förvånad över de debattörer som inte inser kraften i 
internationellt polissamarbete. Att tro att ett enskilt 
land kan slå mot den här typen av infrastruktur med 
narkotika som smugglas från Sydamerika till Europa, 
vapen från västra Balkan eller penningtvätt runtom i 
världen, är naivt, säger Mikael Damberg.  

Har det funnits några juridiska hinder mot den här 
metoden?  

– Det jag känner till är att både polis och svensk 
åklagarmyndighet är väldigt trygga med de 
bedömningar man har gjort och att detta kommer att 
kunna användas i rättegångar i runt om Sverige.  
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Både Åklagarmyndigheten och Kriminalvården har 
sedan länge larmat om en hög belastning. Räcker 
verkligen myndigheternas kapacitet till för att hantera 
de nya fallen? 

– Det är väl den propp jag ser i systemet just nu. När 
polisen är så här offensiva så blir det ett väldigt tryck 
på Kriminalvården och på våra domstolar. Det är ändå 
ett positivt problem att jobba med. Det sker en 
utbyggnad av domstolsväsendet och Kriminalvården 
med både fler temporära platser på anstalter och 
häkten men också nya fängelser på längre sikt.  

Ser du något behov av akuta tillskott eller åtgärder för 
att stärka resten av rättskedjan? 

– Kriminalvården är väl medveten om den offensiv 
som polisen genomför just nu och har ett operativt 
arbete för att hela tiden skaka fram nya platser och 
göra det man kan inom ramen för befintlig 
organisation. Vi står inför en stor utbyggnad de 
kommande åren. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 
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09 FBI: Så lurade vi 
kriminella världen över 
FBI rekryterade en källa och tog över en ny 
metod för kryptering som de sedan sålde till 
den organiserade brottsligheten världen över. 

Men de lade in en hemlig huvudnyckel och fick 
under flera år kopior på alla meddelanden. 

I en 30-sidig inlaga till distriktsdomstolen i södra 
Kalifornien som DN tagit del av berättar FBI hur de 
kom att lura maffian över hela världen. Det började i 
San Diego 2017 efter ett tillslag mot bolaget Phantom 
Secure som sålde krypteringstjänster till telefoner till 
kriminella. Efter tillslaget lyckades FBI rekrytera en 
hemlig källa som tidigare sålt Phantoms tjänster. 
Källan gav dem tillgång till nästa generation 
krypterade telefoner – kallade Anom – som källan själv 
hade utvecklat.  

Källan som nu fick betalt av FBI fick i uppdrag att 
distribuera den nya Anom-tjänsten via sitt nätverk till 
kriminella världen över i vad som kom att kallas 
Operation Trojan Shield, skriver FBI-agenten Nicholas 
I Cheviron i en inlaga till domstolen. 

Agenten beskriver i dokumentet hur FBI i samarbete 
med australisk polis skapade en dold huvudnyckel till 
krypteringen och funktion som automatiskt skickade 
vidare alla meddelanden till en FBI-server i USA. 

Efter ett första beta-test i Australian lät FBI 
försäljningen av Anom växa över världen, via den 
hemliga källan såg de också till att tjänsten endast 
såldes till kriminella från den organiserade 
brottsligheten. 

Fram till sommaren 2019 samlade de på sig 
meddelanden men utan att granska dem och under 
hösten 2019 skapades ytterligare en server, nu i ett 
tredje land.  
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Från oktober 2019 har 20 miljoner meddelanden 
sparats från sammanlagt 11 800 enheter från ett 90-tal 
länder. Toppländerna är Tyskland, Nederländerna, 
Spanien, Australien och Serbien. Även Sverige pekas ut 
på en karta som ett av de länder med flest Anom-
telefoner. 

Enligt FBI utreds nu endast de mest graverande fallen 
och tillsammans med Europol ska de ha identifierat 
300 gränsöverskridande brottssyndikat som 
användare av Anom-tjänsten. Däribland italienska 
maffian, mc-gäng, och en rad olika knarkhandlare. 
FBI:s källa som sålde Anom till kriminella ska enligt 
domstolshandlingen ha fått 120 000 dollar i betalning 
och ytterligare 60 000 dollar för utlägg, totalt 
motsvarande cirka 1,6 miljoner kronor.  

Mattias Carlsson 

mattias.carlsson@dn.se 
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Kapitel 2: 
Debattartiklar i DN
2 - 5 juni 2021 
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02 ”Schweiz är för 
dödshjälp vad Polen 
var för aborter” 
När aborter var förbjudna i Sverige på 60-talet 
reste svenska kvinnor till Polen. Den som i dag 
vill ha hjälp med en värdig och självvald död 
tvingas resa till Schweiz. Nu behövs snarast en 
parlamentarisk utredning för att ge ökad 
kunskap och underlag för en lagändring, 
skriver Staffan Bergström, Torbjörn Tännsjö 
och Barbro Westerholm (L). 

DN. DEBATT 210602 

Flera aktuella studier tyder på att Schweiz blivit det 
land dit allt fler svenskar med obotliga sjukdomar reser 
för att få hjälp att avsluta livet när lidandet blivit 
outhärdligt. Svenska lagstiftare förbjuder fortfarande 
döende patienter att få frivillig dödshjälp i Sverige och 
blundar för den diskriminering som tvingar mindre 

välbeställda medborgare att skrinlägga dyra resor till 
Schweiz. Den svenska läkarkåren har börjat inse det 
orimliga i detta och över 40 procent av tillfrågade 
läkare i en alldeles färsk attitydundersökning är nu 
positiva till att frivillig dödshjälp legaliseras i Sverige. 
Detta är den högsta siffran någonsin. Det kan inte stå 
länge på förrän Läkarförbundet tvingas byta fot i 
denna fråga. 

Det finns likheter mellan hur våra folkvalda har 
lagstiftat om hur sjukvården bör hantera lidandet och 
ofriheten vid livets början och vid livets slut. När abort 
var illegal i Sverige hade vi ”abortturism” till Polen. 
Frivillig dödshjälp när allt hopp är ute är fortfarande 
illegal i Sverige, vilket medför en alltmer ökande 
”dödshjälpsturism” till Schweiz. Kommer vi i en nära 
framtid att i backspegeln betrakta båda formerna av 
”turism” som relikter av en gammalmodig moralism, 
som underkände individens självbestämmande? 
Mycket talar för det. 

Innan den svenska abortlagen antogs 1975 hade 
riksdagen länge haft bristande kunskaper om lidandet 
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och ofriheten vid livets början för kvinnor som blivit 
oplanerat gravida och tvingades genomgå osäkra 
aborter, ofta med livet som insats. Många debattörer 
ventilerade farhågor om den föreslagna abortlagens 
förödande effekter. Man förebådade sexuellt lättsinne 
med bristande ansvar för p-medel. 

En religiös opinion menade att respekten för livet 
skulle urholkas och att en brutalisering skulle komma 
med oöverskådliga konsekvenser för det svenska 
samhällets etiska normer och deras utveckling. Vissa 
talade till och med om ”det sluttande planet” och 
utmålade ett skräckscenario med förflackning av 
människovärdet, sena ”fosterfördrivningar” och till och 
med barnamord. 

Vi har snart ett halvt sekels erfarenhet av den svenska 
abortlagen och vi kan se tillbaka på en seger inte bara 
över kvinnors dödlighet och sjuklighet i de osäkra 
aborterna. Men också slutet på abortresorna till Polen 
för de kvinnor som hade råd, som till slut följdes av 
den nutida allmänna tillgängligheten av säkra aborter. 
Inget enda parti i Sveriges riksdag vill i dag återgå till 

tiden före 1975. Men fortfarande tvingas den som vill 
ha hjälp med en värdig och självvald död att resa till 
Schweiz. 

Det finns många paralleller mellan debatten under 
decennierna innan abortlagen kom till stånd 1975 och 
debatten de senaste decennierna om behovet av 
lagstiftning om frivillig dödshjälp. De etiska 
farhågorna och svårigheterna vid livets början och vid 
livets slut är likartade. 

Varför är det så svårt att få till stånd en medvetenhet i 
riksdagen om den obotliga sjuklighetens inneboende 
ofrihet för den döende patienten? Och varför är 
insikten så dålig i samma riksdag om den ytterligare 
ofrihet som påtvingas samma döende patient när den 
palliativa vården sviktar? 

I ett växande antal europeiska länder pågår nu både 
politiska och juridiska processer som leder till att 
frivillig dödshjälp blir avkriminaliserad. Alldeles 
nyligen (i början av maj 2021) fattade det mäktiga 
tyska läkarförbundet ett beslut som motsatte sig 
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rådande förbud att hjälpa obotligt sjuka patienter att 
avsluta sina liv. Detta var väntat sedan den högsta 
tyska författningsdomstolen i februari i år fastslagit att 
förbudet mot frivillig dödshjälp strider mot den tyska 
konstitutionen. 

I Storbritannien har hälsoministern Matt Hancock 
tidigare varit motståndare till dödshjälp men ändrat 
uppfattning efter samtal med sir Paul Cosford (medical 
director of public health England), avliden i lungcancer 
vid 57 års ålder och författare till en gripande artikel i 
British medical journal om frivillig dödshjälp där han 
kallar det nuvarande förbudet för ”omänskligt” och 
manar alla att lämna sina låsta positioner: 

”Vi måste lämna skyttegravarna på vardera sidan av 
debatten och titta öppet på de problem som 
människor står inför i slutet av sina liv. Vi måste 
förstå varför rationella, laglydiga människor ibland 
känner sig tvungna att resa till Schweiz för sådan 
vård. . . Detta säger oss förvisso att våra nuvarande 
vårdrutiner är omänskliga.” 

Det brittiska läkarförbundet (BMA) har nyligen gjort 
en enkätundersöknng bland sina medlemmar, varvid 
hela 61 procent av de svarande ansåg att BMA borde 
överge sin negativa syn på frivillig dödshjälp när allt 
hopp är ute och inta en neutral position. Både de tyska 
och brittiska läkarförbunden går alltså åt samma håll. 
Vi gissar att det svenska snart kommer att följa efter. 

God palliativ vård kan inte hjälpa alla. Även när den 
goda palliativa vården finns kan stundom dess 
verktygslåda vara tom. 

Ett belysande exempel är Alva Myrdals sista 
fruktansvärda dagar i livet, nyligen skildrade av hennes 
dotter Kaj Fölster i DN (30/4 2021): 

”Jag visste inte mycket då, men när jag mer och mer 
såg hur fruktansvärt mina föräldrar mot sin vilja 
tvingades till allt lidande, förstod jag hur inhuman 
lagen var och hur grymt dess förespråkare dömer 
andra till oerhörd pina. (. . .) Jag ser ständigt för mig 
Alvas förtvivlade längtande ögon. Gunnars 
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hjälplöshet inför samhällets grymhet. Ett lidande 
ingen palliativ vård kan lindra.” 

Därför behövs en parlamentarisk utredning för att ge 
ökad kunskap och bättre underlag för en eventuell 
lagändring. Vi vädjar till våra riksdagsledamöter att 
snarast tillsätta denna utredning. 

Staffan Bergström, professor emeritus i 
internationell hälsa vid Karolinska institutet, specialist 
i obstetrik-gynekologi och ordförande för Rätten till en 
värdig död 

Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk 
filosofi, skriver om eutanasi och abort i boken 
”Etikprofessorn” (Fri Tanke) 

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, läkare, 
adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi 
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03 ”Risk att en fjärde 
covidvåg i höst drabbar 
främst barn” 
Den stora farhågan inför hösten är en fjärde 
våg som främst drabbar ännu ovaccinerade 
barn, med risk för långtidscovid, 
hyperinflammation och i värsta fall ytterligare 
dödsfall. Men skolmiljön kan göras säkrare för 
både elever och personal genom ökad 
ventilation, munskyddsanvändning, snabbtest 
och striktare karantänsregler, skriver 26 
forskare. 

DN. DEBATT 210603 

Från början trodde man att barn inte blir sjuka när de 
infekteras med det nya coronaviruset. I de första 
rapporterna från Wuhan föreföll de vara skonade. Vi 
vet i dag att så inte är fallet. Smittspridningen bland 
barn har blivit alltmer uppenbar. Men omfattningen av 

deras sjuklighet är inte allmänt känd. Vi har därför 
tagit fram statistik på barns smitta, följdsjukdomar och 
dödlighet i covid-19, med betoning på situationen i 
Sverige. 

Hur stor andel av Sveriges barn har blivit smittade 
med coronaviruset? 

Den 27 april publicerade Folkhälsomyndigheten en 
studie där man mätt hur stor andel av befolkningen 
som hade antikroppar mot det nya coronaviruset (sars-
cov-2, mätt mellan 1–12 mars). Det finns flera möjliga 
felkällor i studien och det är inte säkert att siffrorna är 
representativa för befolkningen, men eftersom barn 
inte har testats för aktiv infektion (med pcr) under en 
stor del av pandemin utgör de resultaten det bästa 
underlaget vi har i dag. 

I studien fann man att barn mellan 0 och 19 år var den 
del av befolkningen som hade högst andel antikroppar 
(22,5 procent). Särskilt uttalat var detta i 
åldersgruppen 10–19 år (26,4 procent). 
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Den officiella siffran för antal barn som testat positivt 
för covid-19 (pcr) till och med den 28 maj är 167 000. 
Men baserat på Folkhälsomyndighetens studie av 
antikroppar till den 12:e mars är detta en 
underskattning. Om man i stället går efter deras 
antikroppsdata skulle cirka 540 000 barn haft 
infektionen fram till 12 mars, och med överföring av 
siffrorna till 22 maj (25 procent av 341 000 nya pcr-
konstaterade fall) blir den totala siffran cirka 630 000. 
Det är en fjärdedel av Sveriges barn. 72 av dem har 
vårdats på intensivvårdsavdelning. 

För långtidscovid, långvariga symtom relaterade till en 
covid-19- infektion, saknar vi en tydlig definition och 
därmed även vederhäftig statistik. En undersökning 
från Storbritannien anger att över ett av tio barn fort-
farande har symtom fem veckor efter konstaterad 
smitta. 

En granskad studie från Italien anger att mer än vart 
fjärde barn har symtom i mer än fyra månader. 
Siffrorna stämmer väl med observationen att 10–30 
procent av barn drabbas av långtidscovid i Israel. I 

Norge har en studie visat att mer än hälften av 16–30-
åringar har symtom efter ett halvt år, men de 
undersökte inte de yngre barnen. 

Baserat på de 164 000 barn som FHM konstaterat 
smittade med pcr, innebär de siffrorna att mellan 
dryga 16 000 och 50 000 barn har eller har haft 
långtidscovid i Sverige. Uppskattningen av antalet 
smittade barn baserad på Folkhälsomyndighetens 
rapport om antikroppspositivitet skulle ge en betydligt 
högre siffra. Exakt hur länge barnen med långtidscovid 
är sjuka vet vi inte. Vi vet att barn kan vara sjuka 
längre än ett år. 

En ovanlig men mycket allvarlig följdsjukdom till 
covid-19 är så kallad hyperinflammation, eller MIS-C. 
Internationella siffror visar att en stor andel av barnen 
som får denna sjukdom behöver intensivvård. I USA 
har MIS-C drabbat 3 742 barn, i Tyskland 323 barn, i 
Danmark 25 och i Sverige 234 barn. Sverige har med 
andra ord haft 9,8 registrerade fall av MIS-C per 100 
000 barn (ålder 0–19), vilket är dubbelt så många som 
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i USA (5), fyra gånger fler än i Danmark (2,2) och 
nästan sex gånger fler än i Tyskland (1,7). 

I Folkhälsomyndighetens statistik framgår att 13 barn i 
Sverige har dött på grund av covid-19. I Danmark har 
ett barn avlidit, i Norge två och i Finland har inget barn 
dött. Detta representerar en 7,7 gånger så hög 
barnadödlighet av covid-19 i Sverige som genomsnittet 
i våra grannländer. 

Allt tyder emellertid på att 13 döda barn i covid-19 är 
en underskattning. Under den första vågen i pandemin 
registrerades endast ett barn som avlidit av covid-19 i 
Sverige. Under våg två registrerades nio barn och 
under våg tre hittills tre barn (grafen). Anledningen till 
denna skillnad är oklar. Kanske muterade viruset 
mellan våg ett och våg två och blev avsevärt farligare 
för barn. Men det kan även vara så att barnen som dog 
av covid-19 under den första vågen aldrig fick 
diagnosen och att fel dödsorsak registrerades. 

När en familj drabbas av covid-19 kan det förstås 
drabba barnen hårt på andra sätt – genom att en 

förälder eller vårdnadshavare får långtidscovid, eller 
till och med dör. I Sverige har 152 personer i åldrarna 
30 till 50 år avlidit i covid-19, en siffra många gånger 
högre än i våra grannländer. 

Vi måste orka ta till oss det faktum att pandemin 
hittills drabbat många barn. Den stora farhågan inför 
hösten är en fjärde våg som främst drabbar ännu 
ovaccinerade barn, med risk för långtidscovid, 
hyperinflammation (MIS-C) och i värsta fall ytterligare 
dödsfall. Flera av virusvarianterna är dessutom mindre 
känsliga för nuvarande vaccin, och intrycket är att flera 
varianter drabbar barn och vuxna hårdare än det 
ursprungliga viruset. 

De goda nyheterna är att skolmiljön kan göras säkrare 
för både elever och personal genom ökad ventilation, 
munskyddsanvändning, snabbtest och striktare 
karantänsregler. Digital undervisning för dem som inte 
kan gå i skolan (till exempel på grund av långtidscovid 
eller riskgrupp i familjen) kan erbjudas. Och i dagarna 
har vaccinering av barn ner till 12 års ålder godkänts av 
EU och EMA. 
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234 barn i Sverige har drabbats av MIS-C, tiotusentals 
av långtidscovid, 72 har vårdats på iva i akut infektion 
och barns dödlighet i viruset är nästan åtta gånger 
högre här än i våra grannländer. Orkar vi ta in dessa 
fakta kanske vi får kraft att omvandla svenska skolor 
och förskolor till en säkrare plats än de hittills varit 
under pandemin. 

Anders Vahlne, professor emeritus och f d 
chefsöverläkare i klinisk virologi, Karolinska institutet 
och sjukhuset 

Andrew Ewing, professor i kemi och 
molekylärbiologi, Göteborgs universitet, KVA 

Björn Olsen, överläkare, professor i 
infektionssjukdomar, Uppsala universitet 

Bo Lundbäck, professor emeritus, lungsjukdomars 
kliniska epidemiologi, Göteborgs universitet 

Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i mikrobiell 
patogenes, Karolinska institutet 

Emil J Bergholtz, professor i teoretisk fysik, 
Stockholms universitet 

Fredrik Elgh, överläkare och professor i virologi, 
Umeå universitet 

Gunnar Klein, läkare och professor, Örebro 
universitet 

Gunnar Steineck, senior professor i klinisk 
cancerepidemiologi, Göteborgs univ. 

Jan Lötvall, professor i klinisk allergologi, Göteborgs 
universitet 

Jana Bergholtz, PhD, europeisk patientföreträdare 
för sällsynta sjukdomar 

Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i globala 
studier, Göteborgs universitet 

Johanna Höög, docent i cellbiologi, Göteborgs 
universitet 
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Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, 
Karolinska institutet 

Leif Bjermer, seniorprofessor, specialist i 
lungmedicin och allergologi, Lunds universitet 

Lena Einhorn, med dr i virologi 

Marcus Carlsson, docent i matematik, Lunds 
universitet 

Marie Gorwa, professor i mikrobiologi, Lunds 
universitet 

Nele Brusselaers, docent i klinisk epidemiologi, 
Karolinska institutet 

Ola Stenqvist, docent i anestesi och 
intensivvårdsmedicin, Göteborgs universitet 

Olle Isaksson, professor emeritus i endokrinologi, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Per Widlund, docent i cell och molekylärbiologi, 
Göteborgs universitet 

Sigurd Bergmann, professor emeritus, Norwegian 
university of science and technology 

Sture Eriksson, docent i geriatrik, Umeå universitet 

Åke Gustafsson, med dr i virologi, tidigare chef för 
mikrobiologi och vårdhygien, Region Gävleborg och 
Region Uppsala 

Åke Lundkvist, professor i virologi, Uppsala 
universitet 

Artikelförfattarna är medlemmar i 
Vetenskapsforum Covid-19 
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04 ”När kapitalet nu 
avstår ägarmakt kan 
arbetslivet 
demokratiseras” 
När indexfonderna avstår från att agera som 
ägare, reduceras de till uthyrare av kapital till 
företagen. Då öppnas en dörr för en reell 
demokratisering av arbetslivet. Men så här 
långt har de fackliga organisationerna varit 
märkligt ointresserade av denna möjlighet, 
skriver Bo Rothstein. 

DN. DEBATT 210604 

Historien visar oss att ingenting är för evigt. För eller 
senare biter sig nämligen de flesta samhällssystem i 
svansen. Talesättet att varje system innehåller fröet till 
sin egen undergång verkar vara alldeles sant. Kanske 
är det nu så med det system som vi har kommit att 
kalla för kapitalism som kan förstås som att de som 

äger det kapital som används i produktionen också 
innehar makten över företagen. 

Den svenska aktiebolagslagen föreskriver att de som 
sitter i styrelsen för ett bolag enbart ska ha ägarnas 
bästa för ögonen. Detta ägarintresse är då överordnat 
både konsument-, löntagar- och allmänintresset. För 
att detta ska kunna fungera krävs naturligtvis en sak, 
nämligen att det finns några ägare. Till detta kan 
läggas att det också måste gå att säkerställa vad dessa 
ägares intresse är för de som företräder dem i bolagets 
styrelse. 

Här har det uppstått två problem: 

1 Det första är att mer än 80 procent av aktiekapitalet 
på den svenska börsen numera kontrolleras av vad som 
kommit att kallas institutionella ägare. Detta är till 
exempel pensionsfonder och många olika aktiefonder. 
Den absoluta majoriteten av de som har placerat 
kapital i dessa fonder kan inte sägas uppfatta sig själva 
som ägare av företag och än mindre ha åsikter om hur 
dessa ska organiseras och fungera. 
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De anställda företrädarna för dessa fonder har i 
allmänhet också inte mycken kunskap om hur företag 
ska drivas. Deras roll som ”ställföreträdande ägare” 
begränsar sig vanligen till att vara aktiva när det gäller 
att utse personer som ska sitta i bolagens styrelser. På 
vilka grunder fondernas företrädare väljer ledamöter 
till bolagens styrelser är som regel okänt för de som 
har lagt sitt sparkapital i deras händer. 

Här utövas således en slags ställföreträdande ägarmakt 
där möjligheten till insyn och ansvarsutkrävande är 
minimal. 

2 Det andra problemet är att dessa så kallat aktivt 
förvaltade aktiefonder har kommit att utmanas av en 
ny typ av fonder som går under beteckningen ”index-
fonder”. Dessa har på relativt kort tid blivit mycket 
stora kapitalförvaltare. 

Utvecklingen beskrivs av börsanalytiker som 
”explosionsartad”. Under 2010-talet ökade andelen 
fondkapital förvaltat av indexfonder från 8 till närmare 
20 procent på den svenska börsen. På de europeiska 

börserna hade 2019 indexfonderna 39 procent av 
fondkapitalet och i USA nästan 50 procent. En USA-
baserad indexfond är numera den näst största kapital-
förvaltaren i världen. Tillsammans är nu två stora 
USA-baserade indexfonder de största ägarna av 
aktiekapital på den svenska börsen. 

Indexfonder skiljer sig på två avgörande sätt från aktivt 
förvaltade fonder: 

Dels fattar man inte några övervägda beslut om vilka 
företags aktier man ska köpa. I stället sprider man sitt 
ägande väldigt brett och fördelar sitt aktieinnehav 
proportionellt på merparten av de stora företagen på 
börsen. Utvecklingen av kapitalet är tänkt att följa hela 
aktiebörsens index, därav namnet indexfond. 

Dels utövar man inte alls någon ägarmakt. En 
indexfond utmärks av mycket låga avgifter och det 
innebär bland annat att man inte har administrativ 
kapacitet att till exempel vara aktiv när det gäller att 
utse ledamöter till bolagens styrelser. Om aktiefonder i 
allmänhet kan sägas vara ett slags ”ansiktslöst” kapital 
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är indexfonderna det ”huvudlösa” kapitalet eftersom 
det är en algoritmstyrd dator som står för besluten om 
aktieköpen. 

För några månader sedan utspelade sig en debatt i 
tidningen Dagens Industri där företrädare för några 
svenska aktivt förvaltade fonder gick till skarpt 
angrepp mot företrädare för indexfonder för att de inte 
alls är intresserade av att vara verksamma i de 
valberedningar som i praktiken utser bolagens 
styrelser. Indexfonderna kritiserades för ansvarslöshet 
eftersom de inte tar något aktivt ansvar som ägare. 

Indexfondernas tillväxt och popularitet kommer sig av 
deras låga avgifter men förmodligen än mer av att de 
visat sig vara mycket framgångsrika ekonomiskt. Det 
märkliga har inträffat att merparten av de aktivt 
förvaltade aktiefonderna, där alltså synnerligen 
välavlönade specialister på aktiemarknaden försöker 
investera så att lönsamheten blir högst, klarar sig 
sämre än en slumptalsgenerator. De senaste tio åren 
har till exempel indexfonder gett högre avkastning än 

genomsnittet för de aktivt förvaltade fonderna på den 
amerikanska aktiemarknaden. 

Skälet till detta är i stora drag att på en så pass 
genomlyst marknad som aktiemarknaden är all laglig 
information om ett företags värde och framtida 
avkastningsmöjligheter redan diskonterad (det vill 
säga redan inräknad) i den rådande aktiekursen. Det 
innebär att det statistiskt bara finns tre sätt att slå 
indexet på en aktiemarknad. Antingen att man besitter 
olaglig så kallad ”insider”-information om företagen. 
Eller att man har en stor portion tur. Eller att man 
besitter en övermänsklig förmåga att se in i framtiden. 

Det finns således starka skäl att tro att indexfondernas 
andel av kapitalet på världens aktiebörser kommer att 
fortsätta öka. Frågan är vad detta ökande inslag av 
”huvudlöst” ägande kommer att innebära. 

En sak tror jag står klart om ingenting görs. Med allt 
svagare och mindre intresserade ägare kommer den 
utveckling vi sett med alltmer astronomiska 
ekonomiska belöningar till företagsledarskiktet att öka. 
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Skälet är enkelt, nämligen att de inte har någon stark 
motpart i form av aktiva ägare. 

Den centrala frågan är att om nu kapitalet i ökande 
utsträckning de facto abdikerar från att styra 
företagen, vem ska då göra det? En möjlighet är 
naturligtvis de anställda. Företag som styrs och/eller 
ägs av sina anställda har studerats empiriskt i fyra 
decennier och överlag visar det sig att sådana företag 
klarar sig utmärkt väl både ekonomiskt och särskilt vad 
gäller personalens välbefinnande och engagemang. 

Tankegången, som återfinns både hos Karl Marx och 
Milton Friedman, att makten över ett företag grundar 
sig på ägande av det kapital som används, är som den 
snillrike amerikanske ekonomen David Ellerman visat, 
fullständigt fel. I en marknadsekonomi kan kapital 
hyra (det vill säga anställa) arbetskraft och då ligger 
makten hos kapitalet. Men i en marknadsekonomi kan 
de som vill starta och driva ett företag hyra (det vill 
säga låna) kapitalet och då är det den arbetande 
personalen som bestämmer över produktionen. 

Indexfondernas agerande, som innebär att de avstår 
från att agera som ägare, innebär att de är reducerade 
till uthyrare av kapital till företagen. När vi nu går mot 
en situation där kapitalet alltmer abdikerar från 
makten över produktionen öppnas en dörr för en reell 
demokratisering av arbetslivet. Frågan är vem som ska 
agera för att utnyttja denna spännande möjlighet för 
att i grunden förändra arbetslivet? 

Så långt har dessvärre de fackliga organisationerna 
varit märkligt ointresserade av denna möjlighet. 

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid 
Göteborgs universitet 
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05 ”Sakprosan är 
demokratins osynliga 
infrastruktur” 
Kampen mot okunskap, nättroll och 
antidemokratiska krafter kan inte bara ske 
genom källkritik. Vi måste också ha goda 
källor. Det kräver att vi vårdar, 
problematiserar och utvecklar sakprosan. 
Därför inrättar vi nu Sveriges första professur i 
sakprosa, skriver företrädare för 
Linnéuniversitetet, Natur & Kultur, Sveriges 
författarförbund och Läromedelsförfattarna. 

DN. DEBATT 210605 

Var kritisk, kolla källorna, jämför med andra 
nyhetsförmedlare, granska fakta, använd sunt förnuft. 
Ungefär så lyder uppmaningarna för att motverka den 
flod av falska nyheter, konspirationsteorier och 
trollpropaganda som kommit att definiera vår digitala 

era och som för en tid sedan tycktes vara på väg att 
underminera demokratin i världens mäktigaste land. 

Det är goda råd inför påståenden om att 
månlandningen inte ägt rum, att Hillary Clinton har 
ägnat sig åt barnsex på en pizzeria i Washington eller 
att covidpandemin är en bluff för att införa global 
diktatur. Men inför vår tids verkliga utmaningar – 
klimatkrisen, internationell migration, växande 
ojämlikhet eller demokratins sårbarhet – är dessa 
välmenande anvisningar långt ifrån tillräckliga. 

Verklig källkritik handlar inte bara om att avslöja 
falska påståenden utan också om att identifiera de 
källor man behöver för att nå kunskap. Det kräver 
tankemöda. Medborgaren måste kunna hantera 
spretiga fakta, diskutera orsakssamband som långt 
ifrån är entydiga och skilja på vad som är rimliga 
tolkningar och teorier och vad som inte är det. 

Inte minst krävs det goda källor, det vill säga 
berättelser och analyser som ger djupare och mer 
nyanserad kunskap än den information som förmedlas 
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av såväl traditionella som sociala medier. Vi behöver 
det som en gång kallades fackböcker men numera 
benämns som sakprosa: reportage, debattböcker, 
essäer, biografier, historiska verk, populärvetenskap, 
läromedel och all annan typ av litteratur som strävar 
efter att återge verkligheten på ett empiriskt korrekt 
men samtidigt medryckande sätt. Den ger 
medborgarna redskap för att förstå komplexa 
sammanhang och ökar motståndskraften mot 
demagogi och farliga förenklingar. 

Sakprosan är demokratins osynliga infrastruktur, ett 
kulturbygge som pågått i århundraden och skapat de 
redskap som är nödvändiga för att utforska, förstå och 
förändra vår omvärld. Från Aristoteles till Thomas 
Piketty, från Herodotos till George Orwell, från Mary 
Kingsley till Sven Lindqvist, från Friedrich Engels till 
Stig Dagerman, från Marco Polo till Selma Lagerlöf – 
för att ta några av tusentals möjliga exempel – utgör 
sakprosan en bred kunskapsflod med många grenar. 

Likt skönlitteraturen strävar den gestaltande 
sakprosan efter att skapa en berättelse som bär, men 

medan det står skönlitteraturen fritt att uppfinna 
karaktärer, tid och rum är sakprosans värld given och 
gemensam. Det betyder att sakprosan alltid deltar i det 
pågående offentliga samtal som definierar samtiden, 
varifrån och varthän. När människor väljer att läsa om 
alltifrån den historiska Sidenvägens framväxt till 
essäer om promenerandets betydelse eller 
mångstämmiga vittnesbörd om krigets katastrofer, 
formas världsbilder och därmed världen. 

Trots dess betydelse för samhället och rika historiska 
tradition har sakprosan hamnat i skuggan av skön-
litteraturen. Många av dagens främsta svenska 
författare som Peter Englund, Göran Rosenberg, 
Elisabeth Åsbrink, Nina Burton och Ingrid Carlberg 
skriver stilistiskt hyllad sakprosa som når tusentals 
läsare. Ändå betraktas genren som en grå kusin till 
skönlitteraturen inom den akademiska världen. Det 
forskas visserligen om sakprosa men då handlar det 
mest om semiotiska och lingvistiska analyser av 
brukstexter, inte den gestaltande sakprosan. 
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På dagstidningarnas kultursidor får ofta sakprosan stå 
tillbaka för skönlitteraturen. På DN:s boklista har det 
till exempel förekommit högst två sakprosaverk av tio 
böcker varje vecka sedan nyår. I Augustprisets 
fackboksklass trängs verk som rimligen inte kan ställas 
mot varandra: fotoböcker, naturskildringar, reportage, 
biografier, essäer, historiska verk, familjehistorier. 

Läroböcker har blivit en bristvara i den svenska skolan 
och ersatts av powerpointpresentationer och 
googlande. Enligt Pisaundersökningen 2018 tycker allt 
fler svenska 15-åringar att läsning är ett slöseri med 
tid. Enligt ny forskning från Karlstads universitet finns 
det också en snabbt ökande klyfta mellan de som läser 
böcker, inklusive läromedel, i skolan och de som inte 
gör det. I alltför många skolor köps det in för lite eller 
inga läromedel samtidigt som en svensk 15-åring enligt 
Pisaundersökningen nu tillbringar 45 timmar per 
vecka på internet på sin fritid. 

Sakprosa är även en länk mellan forskarvärldens 
specialiserade och nogsamt prövande 
framställningsformer och den läsande medborgarens 

kunskapsgrundade förståelse, reflektion och utövande 
av kritiskt tänkande. Utbildning och bildning har varit 
en ledfyr för alla demokratier och skolsystem i hela 
världen, inklusive i Sverige. Kunskap lägger en 
gemensam grund som bildar ett fundament för 
välunderbyggd politik och individers växande, inte 
minst genom elevernas första möte med sakprosan i 
form av läromedel. 

Det innebär inte att sakprosan är oproblematisk som 
genre. Många av de senaste decenniernas hetaste 
debatter har handlat om hur långt man får gå när det 
gäller att bevara sanningens auktoritet utan att 
frånsvära sig lögnens möjligheter, ”based on a true 
story”, som det heter. Att gestalta korrekt är en 
balansakt som väcker svåra frågor om gränsen mellan 
fiktion och sakprosa, mellan underhållning och 
verifierbarhet och mellan förförelse och ansvar. Därför 
har Linnéuniversitet i ett unikt samarbete med Natur & 
Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges 
författarförbund beslutat att inrätta en professur i 
sakprosa. 
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Förebilden är Norge, där sakprosa länge har varit ett 
uppmärksammat forskningsfält och det redan finns 
flera professurer i ämnet, bland annat i Oslo och 
Bergen. Vi måste lära av våra grannar att synliggöra 
sakprosa i samhället, skolan och den akademiska 
världen. Vi ser framför oss att professuren, utifrån 
sakprosans traditioner och former ska ställa viktiga 
frågor kring gestaltningens betydelse för 
sakprosaförfattande, inklusive det stora fältet 
läromedel. Avsikten är att: 

Etablera en miljö om gestaltande sakprosa som 
förmedlar och förenar ”sanning och stil” med konsten 
att skriva så att världen lyssnar. 

Ge möjlighet att utveckla en forskningsbaserad djupare 
förståelse som leder till kreativ utveckling av svensk 
sakprosa och gestaltande framställning som kan föra 
kunskapen närmare samtidens ofta globala, komplexa 
och svårbegripliga problemställningar. 

Skapa en nationell samlingspunkt för aktuella 
samtidsdiskussioner om sakprosa och läromedel. 

Det är dags att inse att kampen mot okunskap, nättroll 
och antidemokratiska krafter inte bara sker genom 
källkritik. Vi måste också ha goda källor, vilket kräver 
att vi vårdar, problematiserar och utvecklar den 
gestaltande sakprosan. Vi tar ett första spadtag genom 
att skapa Sveriges första professur i ämnet vid 
Linnéuniversitet. 

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet 

Per Almgren, vd, Stiftelsen Natur & Kultur 

Grethe Rottböll, ordförande, Sveriges 
författarförbund 

Per Kornhall, ordförande, Läromedelsförfattarna 
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06 ”Så här kan 
nationalsångens 
krigiska andra vers 
skrivas om” 
Vi svenskar har svårt för att uttrycka vår 
nationella stolthet, kanske för att vi inte är 
vana att formulera vad vi ska vara stolta över. 
Vår nationalsång har inte gjort det lättare. Den 
andra versen uttrycker värderingar som i dag 
framstår som både otidsenliga och stötande 
och den bör skrivas om, skriver Frank 
Lindblad. 

DN. DEBATT 210606 

Vår nationalsång kan väcka olika känslor. Som stolt 
svensk tycker jag om att sjunga den första versen även 
om den innehållsmässigt är lite tunn och 
naturromantisk i största allmänhet. Den andra versen 

däremot inger olust och jag vägrar konsekvent att 
sjunga den. 

De två första raderna, ”Du tronar på minnen från 
fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden”, 
associerar nog de flesta av oss till den svenska 
stormaktstiden, 1611–1718, då Sverige genom sin 
militära styrka erövrade stora områden runt Östersjön. 
En viktig del för uppbyggnaden av detta svenska välde 
var det trettioåriga kriget, 1618–1648, ett krig som 
bland annat motiverades av religiösa skäl. Till detta 
kommer att nationalsången skrevs under tiden för 
unionen mellan Norge och Sverige, av norrmän 
betraktad som en tvångsunion. 

Den andra versen har ofta setts som föråldrad men för 
mig är invändningarna allvarligare än så. Jag tycker 
det är märkligt att vi ska ägna en av två verser i vår 
nationalsång till att hylla vår ”stormaktstid”, en period 
då den svenska krigshären invaderade och plundrade 
andra länder. Kan vi då med bibehållen trovärdighet 
kritisera stater som i dag annekterar delar av andra 
länder eller förespråkar våld för att sprida sin religion? 
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Kan ett landslag och en publik sjunga den med 
övertygelse inför landskamper mot till exempel 
Ukraina och Norge? 

Stormaktstidens slutfas färgades av Karl XII:s gärning. 
För mig är det svårt att förstå att han ofta tillskrivs en 
hjälteroll i vårt lands historia. Man kan visserligen se 
honom som ett offer som bara fullföljde den uppgift 
som han skolats in i och som han blev ansvarig för vid 
femton års ålder. Möjligen kan man också se honom 
som en förebild i det att han bokstavligen gav sitt liv 
för landet. Men hans och hans föregångares politik 
ledde till många svenskars död, drev vårt land till en 
ekonomisk misär och blev till slut ett fiasko, också sett 
ur krigssynpunkt. 

Jag tycker att det är dags att skriva en ny andra vers till 
vår nationalsång. En sådan vers kan bli en del i att lyfta 
fram vår nationella identitet. Mitt intryck är att vi 
svenskar har svårt för att uttrycka vår nationella 
stolthet, kanske delvis beroende på att vi inte är vana 
att formulera vad vi ska vara stolta över. Och vår 
nationalsång har inte gjort det lättare. 

En ny vers kan också utgöra ett underlag för att 
beskriva kontraktet mellan individen och samhället. 
Detta är viktigt i vår tid när förväntningarna ibland 
tycks gå tvärs emot uppmaningen som John F Kennedy 
framförde i sitt berömda tal vid installationen som 
USA:s president för 60 år sedan: 

”And so, my fellow Americans: ask not what your 
country can do for you – ask what you can do for 
your country.” 

I Sverige tänker vi ofta på allt vi har rätt att kräva och 
få från samhället och sällan på vad vi kan bidra med 
för vårt land. Detta är något som vi har anledning att 
begrunda. Borde vi inte utgå från att Kennedys ord är 
giltiga för oss också? Det betyder inte att vi ska avstå 
från att kräva vissa saker av samhället. Men kraven 
måste gå i bägge riktningarna mellan individen och 
samhället. ”Vad f-n får jag för pengarna” kan vara en 
relevant fråga i flera sammanhang. 

Kanske uttrycker de svenska förväntningarna på vad 
samhället ska göra för oss vad som skulle kunna kallas 
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”välfärdsapati”. Detta begrepp leder tankarna till det 
som barnläkaren Carl Lindgren och jag formulerade i 
boken ”Välfärdslandets gåta” (Carlsson Bokförlag, 
2009). I den försökte vi förklara den negativa 
utvecklingen av ungas psykiska välbefinnande över tid. 
När vi blev ombedda att sammanfatta boken i en 
mening brukade vi säga att problemen med de ungas 
försämrade psykiska hälsa kan ses som uttryck för sena 
biverkningar av välfärdssamhället. De ibland 
orealistiskt höga förväntningarna på vad samhället ska 
ansvara för skulle också kunna ses som ett uttryck för 
sådana biverkningar. 

En omskrivning av den andra versen i vår nationalsång 
skulle kunna ge en kort sammanfattning både av vad vi 
tycker bör känneteckna vårt land och hur förhållandet 
mellan land och medborgare ska se ut. 

Som en illustration vill jag presentera ett förslag. Jag 
har valt att använda stil, form och rytm som ligger nära 
den första versen. Jag har också passat på att föra in 
”Sverige” i sången: 

Vi formar vårt land till en frihetens hamn 

Respekten för andra vill vi värna 

Vi ger våra barn liv i trygghetens famn 

För Sverige bemödar vi oss gärna (två gånger) 

Detta förslag bygger på begrepp som är centrala för oss 
svenskar. Frihet är huvudtemat redan i ett 
”nationalsångsliknande” verk från medeltiden, ”Bisp 
Thomas frihetssång” som inleds med: ”Frihet är det 
ädlaste ting, som sökas må all världen kring.” Respekt 
inbegriper tolerans och acceptans, begrepp som ofta 
förknippas med Sverige också utifrån andra länders 
förväntningar. De uttrycker också att fördomar och 
diskriminering ska motarbetas. 

Respekt är besläktat med ordet kärlek som utgör ett 
nyckelord i den nationalromantiska sången till vår 
fana, ”Sveriges flagga”. Tryggheten är något av det 
goda som välfärdslandet ska kunna erbjuda även om 
den i för hög dos kan förhindra utveckling. Omsorgen 
om barnen är dessutom en del av välfärdsstatens 
kärna. 
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Förslaget utgår från verb som uttrycker vad både 
beslutsfattare och enskilda medborgare kan och bör 
göra: forma – värna – ge – bemöda oss. Dessa ordval 
är också en anpassning till citatet från president 
Kennedy. Genom att använda presens vill jag markera 
att det rör sig om en hela tiden pågående process där 
både medborgare och politiker har ett ansvar. Här 
öppnar sig också möjligheter till utvärdering. Lever vi 
just nu i ett samhälle där viktiga friheter skyddas? 
Kännetecknas vår tid av respektfullhet, på olika 
nivåer? Kan man känna sig trygg i dag? Är både 
medborgare och beslutsfattare aktiva för att uppnå 
våra mål? 

För att sammanfatta, den andra versen av vår 
nationalsång uttrycker värderingar som i dag framstår 
som både otidsenliga och stötande och den bör skrivas 
om. Jag utgår från att ett nytt förslag kan arbetas fram 
i samspel mellan olika grupper, där poeter kan få en 
viktig roll. 

Det finns inget politiskt beslut bakom att ”Du gamla, 
du fria” har blivit vår nationalsång. Den har helt enkelt 
vuxit fram till sin position, utan att dess författare 
Richard Dybeck haft den avsikten när han skrev texten 

1844. Särskilt om man ser nationalsången som ett 
uttryck för värden som vi svenskar sluter upp kring så 
är det lämpligt att låta de folkvalda stå för beslutet. 

Frank Lindblad, barnpsykiater, professor emeritus 
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Kapitel: 3 utrikes och 
inrikes artiklar 
28 maj - 3 juni 2021
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Samhällsplaneringens 
problem
En lång sammanfattning om samhällsplane-
ringens problem finns på sidorna  149 - 240 i

Sven Wimnell  22 april 2021: Levnadskostnader 2021, 
skatter, skattefördelning, några samhällsproblem. 
vårbudget. Debattartiklar i DN 18-22 april 2021. Om 
samhällsplaneringens problem. Utrikes och inrikes 
artiklar15-18 april 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy22.pdf 
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28 Rött ljus för 
amerikansk 
hummer på 
grund av val 
Låt bli att köpa amerikansk hummer och 
var försiktig med strömming från 
Östersjön. Det är rekommendationerna 
från Världsnaturfonden, WWF, i årets 
uppdatering av Fiskguiden. Läget för 
makrill och skarpsill är bättre, båda 
arterna hamnar på grönt ljus. 

Den amerikanska hummern som är vanlig i 
svenska fiskdiskar, inte minst kring nyår då det 
lyxiga röda skaldjuret ofta säljs till extrapris, har 

tidigare haft grönt ljus som signalerar ”bra val” i 
WWF:s konsumentguide över hållbar sjömat. 

Men i årets upplaga får den amerikanska 
hummer som burfångas i Kanada och USA rött 
ljus – låt bli. Anledningen är inte att 
hummerbeståndet i sig är hotat, i stället är det 
fiskemetoderna som skadar den akut hotade 
valen nordkapare. 

– Från hummertinorna på havsbotten går linor 
upp till flytbojar på havsytan. Valarna trasslar in 
sig i linorna och blir antingen fast där eller får 
sår som infekteras, säger Inger Melander, 
expert på fiske och marknad hos WWF. 

– Situationen för nordkapare är väldigt 
allvarlig. Forskare uppskattar att det i dag 
endast finns 350 till 450 individer kvar och av 
dem är 80–100 honor. 
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Honorna föder få kalvar per gång och nu verkar 
det gå allt längre tid mellan födslarna. Vissa år 
föds det inga kalvar alls. Det bådar inte gott för 
en hotad art. 

– Det pågår försök för att kunna bedriva ett 
fiske utan rep till ytan och att omdirigera 
båttrafik. Man försöker få till områden som kan 
stängas av eller där fisket anpassas efter när 
valarna är där. Vi har inte råd att förlora en 
enda till val, säger Inger Melander. 

Den svenska hummern har sedan flera år gult 
ljus, var försiktig, i guiden. Där är orsaken ett 
överfiske som på sikt kan vara ett hot mot 
beståndet. 

Fiskets effekter på ekosystemet är ett av tre 
kriterier som WWF använder i sin bedömning. 

De andra två är hur bestånden mår och om 
kontroll och förvaltning är hållbara. 

Sill och strömming i Östersjön har tidigare haft 
grönt ljus men den som fångas med garn eller 
flyttrål hamnar i år på gult ljus. Anledningen är 
för högt fisketryck och hur det påverkar 
återhämtningen av den hotade Östersjötorsken, 
något som forskare har varnat för vid flera 
tillfällen. 

– Strömmingen är mindre i storlek och blir 
könsmogna tidigare – det är typexempel på att 
ett bestånd är överfiskat. 

Strömming är viktig som föda för den hotade 
torsken i Östersjön, beståndet i den östra delen 
är så hårt pressat att det sedan ett par år är 
fiskestopp. Bland annat är torskarna så magra 
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att forskarna kallar dem ”slipstorskar” eftersom 
de ser ut som slipsar. 

Men nu har det även börjat komma larm om 
magra sillar – ”slipssillar”. 

– Det blir som en upprepning. Det har hänt 
Östersjötorsken och nu ser vi det hända med 
strömmingen också, säger Inger Melander. 

Torsken har det tufft. Bestånden i Östersjön och 
Nordostatlanten har rött ljus medan 
Barentshavtorsken ligger på gult. Det finns 
MSC-märkt torsk från Barents hav och Norska 
havet som får grönt ljus. 

De goda nyheterna i årets upplaga står makrill 
och skarpsill för. Makrill i Nordostatlanten får 
nu grönt ljus efter att andelen lekmogen fisk har 
ökat. Skarpsill från Skagerrak, Kattegatt och 
Nordsjön, även där mår bestånden bättre samt 

att fiskemetoderna har förbättrats med mindre 
bifångster och mindre fisk som kastas överbord. 

För den som vill välja bort hummer men behålla 
festkänsla finns flera alternativ. 

– Det finns ostron, de är både goda och nyttiga. 
Blåmusslor man kan laga på olika sätt eller 
kräftor, både havskräfta och sötvattenskräfta, 
säger Inger Melander. 

För de flesta av de 89 arterna i Fiskguiden finns 
bättre och sämre alternativ, som kan ha olika 
ljusmarkeringar beroende på exempelvis 
fiskemetoder, vart de är fiskade och hur fisket 
påverkar andra arter och livsmiljöer. All fisk 
som är märkt med Krav, MSC eller ASC får 
grönt ljus. Men några arter bör undvikas helt, 
det är ål, haj (pigghaj), vitling, rocka, röd 

123



snapper och den svenska flodkräftan, eftersom 
de saknar gröna eller gula alternativ i guiden. 

Världens hav är alltmer pressade av mänsklig 
påverkan som klimatförändring och överfiske. 

– Statistiken från FAO, FN:s livsmedels och 
jordbruksorganisation, visar att 94 procent av 
fiskbestånden är överfiskade eller maximalt 
utnyttjade. Det är viktigare än någonsin att vi 
ser till att kvoter hålls och regler efterlevs i 
praktiken. Vi kan inte få friska hav utan att ta 
hänsyn till hur de marina livsmiljöerna sköts, 
säger Inger Melander. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 

Fakta. Fiskeguiden 

Världsnaturfonden WWF bedömer i sin guide 
de vildfångade arterna efter tre kriterier: 

Hur bestånden mår. 

Fiskets effekter på ekosystemet. 

Om kontrollen och förvaltningen är hållbar. 

För odlade arter tittar de också på var fodret 
kommer ifrån, miljöpåverkan från odlingen och 
anställdas sociala och etiska rättigheter. 

Fiskarna får sedan grönt, gult eller rött ljus. En 
art kan ha flera färger beroende på var och hur 
den är fiskad eller odlad. 

Grönt ljus: Bra val. 

Gult ljus: Var försiktig. 

Rött ljus: Låt bli. 
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För den som inte har guiden tillgänglig i affären 
är WWF:s råd är att den som vill köpa fisk som 
fiskats eller odlats på hållbart sätt ska fråga 
efter produkter märkta med Krav, eller MSC 
(Marine Stewardship Council) för vild fisk, eller 
ASC (Aquaculture Stewardship council) för 
odlad fisk eller Krav. 

Guiden ska vara en hjälp för konsumenter, 
dagligvaruhandel och restauranger att göra mer 
hållbara val. 

Källa: WWF 

29 Att få ringa 
någon och 
berätta att de 
vunnit en miljon 
är häftigt. 
Ohios guvernör Mike DeWine apropå att 
delstatens första vaccinmiljonär har 
presenterats. 22-åriga Abbigail Bugenske från 
Silverton blev den första att vinna drygt en 
miljon dollar för att hon låtit vaccinera sig. 
Bugenske blev den första av sammanlagt fem 
personer som vinner motsvarande nära tio 
miljoner kronor i Ohios vaccinlotteri Vax-a-
million, där alla som tar minst en dos deltar. TT 
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29 Nej till 
utredning av 
stormningen 
USA. Förslaget om att tillsätta en särskild grupp 
för att utreda stormningen av Kapitolium den 6 
januari blockerades på torsdagen av 
Republikanerna i senaten. Omröstningen 
slutade 54 mot 35, vilket inte var nog för att 
förslaget om en oberoende utredning skulle 
antas. Sex republikaner röstade emot 
partilinjen, däribland Mitt Romney och Ben 
Sasse. 

Röstningen genomfördes i samma kammare 
som den 6 januari i år intogs av hundratals 
upprorsmakare, många av dem 
Trumpanhängare. 

Jonas Desai jonas.desai@dn.se 

30 Nu ska kongressen 
få piloternas rapporter 
om möten med ufon 
Efter sex månaders arbete överlämnar USA:s 
nationella säkerhetschef inom kort en rapport 
om kränkningar av okända flygande farkoster 
till kongressen. ”Vi såg dem varje dag under 
flera år”, berättar en pilot. 

Under de senaste månaderna har filmer och stillbilder 
läckts från utredningsgruppens arbete. Medan några 
av dem har avfärdats som flygplan förvrängda av 
kameran och heliumballonger som slitit sig har andra 
varit betydligt svårare att förklara. 

En av filmsekvenserna togs ombord på det 
amerikanska stridsfartyget USS Omaha den 15 juli 
2019. 

Filmen, som sedan bekräftades som äkta av det 
amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon, visar ett 
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föremål, ett par meter stort, som rör sig lågt över 
vattenytan innan det dyker och verkar försvinna i 
vattnet. Det okända föremålet, och ytterligare 13, 
syntes även på radar ombord på fartyget. 

Trots att det fanns åtminstone en amerikansk ubåt i 
området lyckades den aldrig få kontakt med objektet. 

Tidigare har andra filmer från den amerikanska 
flottans piloter offentliggjorts och flera piloter har 
vittnat om hur de observerat för dem okända föremål. 

En av piloterna, Ryan Graves, berättade för CBS ”60 
minutes” hur mötena med de okända föremålen blev 
till ren rutin: 

– Vi såg dem varje dag. Varje dag under flera år, 
berättade Graves. 

Förra året godkände den amerikanska kongressen ett 
förslag från senatens underrättelsekommitté att 
försvarsmakten skulle sammanställa en detaljerad 
analys av de uppgifter som finns samlade om 
”oidentifierade fenomen i luften”, UAP. Kommitténs 

ordförande, republikanen och den tidigare 
presidentkandidaten Marco Rubio, oroades över att 
det inte fanns någon central styrning när det gällde 
insamlingen av dessa rapporter. 

Kommittén vill att all information om dessa fenomen 
från såväl den federala polisen FBI, som satelliter och 
spioner på marken ska tillställas ett centralt organ. 

I slutet av december, då president Donald Trump var 
på väg att avsluta sin mandatperiod, godkände han 
detta tillägg som en del av ett större paket med 
åtgärder kopplade till covid-19. 

Det är inte första gången det amerikanska försvaret 
utreder frågan om vad det är för föremål som flyger i 
amerikanskt luftrum men som inte har kunnat 
identifieras. 

Den mest kända av utredningarna gick under 
kodnamnet Project Blue book och undersökte mellan 
åren 1947 och 1969 12 618 rapporter om oidentifierade 
flygande föremål. Utredningen lades ned sedan en 
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grupp vetenskapsmän slagit fast att föremålen inte 
förtjänade någon vidare forskning, att de inte 
uppvisade teknik som översteg den USA redan hade 
tillgång till och att de inte utgjorde något hot mot 
USA:s säkerhet. Slutsatser som starkt har ifrågasatts. 

I dag är läget annorlunda. Mellan åren 2008 och 2012 
har den amerikanska underrättelsetjänsten DIA 
studerat ufo-fenomen under ett projekt kallat 
Advanced aerospace threat identification program, 
AATIP. Ett program som skapades på initiativ av 
senatorerna Harry Reid (D), Ted Stevens (R) och 
Daniel Inouye (D). 

”Vi ville på ett vetenskapligt sätt undersöka vilka 
tekniska återverkningar rapporterade ufo-
observationer kunde ha”, skrev Harry Reid i en 
debattartikel i New York Times den 21 maj. 

AATIP lades ut på kontrakt till Bigelow Aerospace som 
ägs av dollarmiljardären Robert Bigelow. Men 
programmet fortsatte i hemlighet betydligt längre än 

så, berättade dess chef Luis Elizondo för DN i en 
tidigare intervju: 

– Jag höll i programmet till i början av oktober 2017 då 
jag lämnade avdelningen även om programmet aldrig 
avslutades. Det är viktigt att veta. Många lever under 
den felaktiga föreställningen att programmet 
avslutades 2012. 

I dag har AATIP ersatts av den grupp som just nu 
arbetar med att ta fram rapporten åt kongressen, 
Unidentified aerial phenomenon task force, UAPTF. 
Något som är planerat att avslutas i juni då kongressen 
ska få ta del av en öppen och en hemligstämplad 
rapport. Enligt direktiven ska gruppen lämna 
rapporten inom 180 dagar vilket betyder den 25 juni 
räknat från den 27 december då president Trump skrev 
under ett lagförslag om covid-19 där utredningen fanns 
med som ett tillägg. Men många amerikanska medier 
förväntar sig att rapporten ska komma redan i nästa 
vecka. 
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Luiz Elizondo, som under många arbetade inom den 
amerikanska underrättelsetjänsten, har under senare 
år blivit en av de främsta förespråkarna för att de 
observationer som görs av amerikanska piloter och 
annan militär personal ska tas på allvar. Han låg också 
bakom frisläppandet av flera filmer där piloter från 
USA:s flotta har jagat och filmat okända föremål 
utanför den amerikanska kusten. 

– Ofta kunde vi hitta en förklaring. Vi kunde se att det 
rörde sig om ett atmosfäriskt fenomen, det kunde vara 
ett flygplan eller drönare, säger han. 

– Men i andra fall var det inte lika lätt att göra det. I 
några fall hade vi farkoster som rörde sig på ett sätt i 
luften och med förmågor som var långt bortom vår 
nuvarande kunskap om aerodynamik. Det kunde röra 
sig om plötslig och ögonblicklig acceleration och 
överljudshastigheter eller olika sätt att röra sig som vi 
inte kunde förklara. 

För Harry Reid, som var majoritetsledare i senaten 
mellan åren 2007 och 2015, är det viktigt att våga ställa 

frågan om vad som ligger bakom piloternas möten, 
oavsett vilket svaret blir, skriver han i debattartikeln i 
New York Times: 

”Sanningen är, hur nedslående den än kan vara, att det 
fortfarande är mycket vi inte förstår. Det är inte klart 
om de ufo-fenomen som vi har stött på kan ha 
konstruerats av utländska motståndare, om våra 
piloters observationsförmåga under några av mötena 
har påverkats, eller om vi har verkligt övertygande 
bevis för utomjordiska besök. Det kan också finnas 
andra, ännu inte kända, förklaringar till några av dessa 
märkliga observationer. Oavsett vad, så är jag 
övertygad om att följa vetenskapen när man studerar 
ufo. Att fokusera på små gröna män eller 
konspirationsteorier tar oss inte långt”, skriver Reid. 

Den tidigare presidenten Barack Obama menar att det 
finns flera oförklarliga observationer som måste 
utredas mer. 

– Det är sant, det finns bilder och registreringar av 
föremål i skyn som vi inte vet exakt vad de föreställer. 
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Vi kan inte förklara hur de rörde sig, deras banor, sa 
Obama i en intervju i "The late late show with James 
Corden" den 17 maj.  

President Joe Biden fick i förra veckan frågan om hur 
han reagerade på Barack Obamas uttalande. Biden 
valde att inte svara utan avbröt presskonferensen med 
orden:  

– Jag skulle fråga honom igen. 

En rad amerikanska politiker har uttalat sig inför den 
kommande rapporten. Den tidigare presidenten 
Donald Trump säger att han inte tror att det ligger 
något sensationellt bakom rapporterna, men att han 
respekterar de som tror att det gör det.  

Senator Marco Rubio, som initierade rapporten, säger 
att det är bättre om det är utomjordiska farkoster än 
ryska eller kinesiska och den demokratiske senator 
Martin Heinrich har sagt att observationerna måste 
undersökas och att föremålen som syns på filmerna 
verkar för avancerade för att vara konstruerade av 
människor. 

Clas Svahn 

clas.svahn@dn.se 

31 ”Danmark hjälpte 
USA att spionera på 
Sverige” 
Med dansk hjälp har den amerikanska 
underrättelsetjänsten NSA spionerat på 
politiker i Sverige, enligt en gemensam 
granskning av bland annat SVT Nyheter och 
Danmarks Radio. 

Även toppolitiker utanför Norden uppges ha 
avlyssnats, däribland Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel.  

Uppgifterna är hämtade från den hemliga danska 
rapporten ”Dunhammer”, med syftet att ta reda på om 
NSA utnyttjat ett samarbete mellan Danmark och USA 
för att lyssna av de danska grannländerna. 

Redan under förra året avslöjade Danmarks Radio med 
hjälp av SVT att NSA tagit hjälp av den danska 
underrättelsetjänsten NE (Forsvarets 
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Efterretningstjeneste) för att spionera på försvars-
koncernen Saab. 

Men spioneriet mot Sverige var mycket bredare än så, 
enligt nya uppgifter ur ”Dunhammer” som nu avslöjas 
av SVT i samarbete med en rad andra europeiska 
medier. 

Utredningen, som kartlagt NSA:s övervakning mellan 
2012 till 2014, visar att USA har avlyssnat flera svenska 
toppolitiker och tjänstemän via fiberkablar mellan 
Sverige och Danmark. Det framgår än så länge inte hur 
många svenska politiker det handlar om och inte heller 
några namn, men enligt en av de nio oberoende källor 
som bekräftat uppgifterna, rör det sig om ”politiker 
inom områden som underrättelsetjänster normalt 
intresserar sig för”. 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger att han ser 
allvarligt på uppgifterna som framkommit.  

– Jag har tagit kontakt med danska försvarsministern 
och krävt besked om det är så att danska plattformar 

har använts för att spionera på svenska politiker. Jag 
har också sagt att jag vill ha information om svenska 
företag och andra verksamheter som eventuellt kan 
vara inblandade, säger han.  

Jonas Desai 

jonas.desai@dn.se 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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31 Två döda i skjutning 
– över 20 skadade 
Minst två personer dödades och uppemot 25 
skadades vid en skjutning i nordvästra Miami-
Dade, Florida, natten till söndagen. Tillståndet 
för en av de skadade uppgavs på söndagen vara 
kritiskt. 

Polisen i Miami-Dade säger till ABC News att 
skjutningen ägde rum vid en biljardhall där en konsert 
arrangerats vid gränsen mellan städerna Hialeah och 
Miami Gardens. Efter konserten ska en suv ha stannat 
framför besökarna. Tre personer ska ha stigit ur och 
avlossat sina vapen. 

– Vi tror att detta är en riktad våldshandling med 
skjutvapen, en avskyvärd handling, feg. Det måste få 
ett slut. Varje vecka händer samma sak, det är riktat, 
definitivt inte slumpmässigt, säger Miami-Dades 
polischef Alfredo Ramirez enligt Miami Herald. 

Skjutningen på söndagsmorgonen är andra den här 
helgen i Miami-trakten. Ett dygn tidigare dödades en 
person och sex skadades i en skottlossning med en 
ensam gärningsman i området Wynwood. 

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

132



Utrikes artiklar utom 
USA 28 maj -  3 juni 
2021

133



28 Ledare: Även 
Kina tjänar 
på att viruset 
blir utrett 
Något var skumt redan från början. Visserligen 
meddelade Kina på nyårsafton 2019 FN-organet 
WHO att ett tidigare okänt virus vållat svåra 
lunginflammationer i staden Wuhan. Men 
samtidigt var mörkläggningsoperationen i gång. 
Människor som larmade, som läkaren Li 
Wenliang som avled i covid-19 i februari 2020, 
tystades av polis och myndigheter. 

Inte heller nu, när långt över tre miljoner 
människor har dött världen över, är frågorna 

om coronavirusets ursprung besvarade. Därför 
är det bra att president Joe Biden har beställt en 
ny genomlysning från USA:s under-
rättelsetjänster. 

Huvudtesen har varit att viruset i slutet av 2019 
på något sätt flyttade från djur till människa. 
Misstankar har riktats mot en 
livsmedelsmarknad i Wuhan. Några handfasta 
bevis har dock såvitt bekant aldrig hittats. 

Detsamma gäller en konkurrerande teori om att 
coronakällan skulle vara ett 
högrisklaboratorium vid Wuhans virologiska 
institut. Forskare skulle ha ”tillverkat” eller, 
snarare, identifierat viruset i naturligt tillstånd 
och experimenterat med det. 

Skälet till Bidenadministrationens utredning är 
i någon mån uppgiften om att tre anställda vid 
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Wuhanlaboratoriet insjuknade redan i 
november 2019 med symtom som liknar 
covid-19. Men underrättelseorganen i USA är 
oense. Det är just frånvaron av konkreta spår 
som föranleder undersökningen. 

Donald Trump slår sig för bröstet och hävdar att 
han har haft rätt hela tiden om det ”kinesiska 
virus” som skapats för att skada honom 
politiskt. Hans förkärlek för vilda 
konspirationsteorier bäddade för skepsis, och i 
vanlig ordning lade han aldrig fram några bevis. 
Det betyder inte i sig att sådana inte går att leta 
fram. 

”Labbläckan” har funnits med i diskussionen 
från start. Mystiska sjukdomsfall i Kina under 
hösten 2019 har också varit kända förut. Med 
den kännedom som nu finns om asymtomatisk 
smitta kan vi inte utesluta att viruset har 

cirkulerat oupptäckt, även bland laboratorie-
personal i Wuhan. 

WHO har utrett coronavirusets ursprung – och 
ändå inte. I januari 2021 släpptes ett 
internationellt forskarlag sent omsider in i 
Wuhan. Men de kinesiska myndigheterna 
visade bara vad de ville visa, och dit hörde inte 
centrala data och dokumentation. Slutsatsen 
blev att det var ”extremt osannolikt” att smittan 
härrörde från ett laboratorium, för så ville Kina 
ha det. 

Rapporten hade stora brister, och det är därför 
WHO:s ledning förespråkar nya 
undersökningar. Australiens krav på en verkligt 
oberoende utredning har däremot ilsket 
tillbakavisats av regimen i Peking, som straffade 
inblandningen i ”inre angelägenheter” med 
ekonomiska sanktioner. 
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Detta är dessvärre en röd tråd: Kina och det 
härskande Kommunistpartiet har försenat och 
motarbetat försöken att nå klarhet. Diktaturen 
har skrutit om sin förmåga att besegra viruset, 
men dolt statistik och bekämpat allt som 
ifrågasätter den officiella ”sanningen”. I stället 
har lösa rykten spridits om att smittan kommer 
från importerat fruset kött eller andra utländska 
härdar. 

Vid WHO:s årsmöte, som inleddes i veckan, är 
corona ett givet ämne. Där hörs förslag om ett 
mer robust kontroll- och förvarningssystem, och 
kanske en internationell pandemikonvention 
som reglerar hur världen ska förebygga och 
hantera framtida utbrott. 

Hur mekanismerna än ser ut borde globalt 
samarbete vara en självklarhet. Även Kina 
skulle tjäna på det. Men utan transparens, och 

utan att länderna kan lita på varandra, är det 
svårt att få det att fungera. 

Kanske får vi aldrig reda på hur det senaste 
coronaviruset föddes. Men även när diktaturer 
stänger dörren ger forskningen inte upp. Det 
har alla nytta av nästa gång. 

DN 28/5 2021 
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28 Sverige 
borde känna 
igen de 
brittiska 
misstagen 
Boris Johnsons regering chansade rätt och fick 
fart på vaccinationerna redan i december. I 
övrigt har den brittiska coronahanteringen 
däremot kännetecknats av tvära kast och höga 
dödstal. Nästan 130 000 människor har hittills 
avlidit. 

Den bild Dominic Cummings, Johnsons 
närmaste rådgivare fram till november, gav 

inför ett parlamentsutskott på onsdagen var 
förödande. Kaos, inkompetens och 
grupptänkande härskade i regeringen när 
pandemin slog till i början av förra året. 

Kanske ville Cummings ta revansch för att 
chefen gav honom sparken. Men berättelsen bar 
trovärdighetens prägel. 

Storbritanniens brist på förberedelser var 
förskräckande, enligt Cummings: ”Det fanns 
inte ens en plan för att begrava alla döda.” 
Skyddsutrustning gick inte att uppbringa. 
Någon infrastruktur för testa-spåra-isolera, 
WHO:s grundbud, existerade inte. 

Länge viftade premiärminister Johnson undan 
coronahotet som en ”skräckhistoria”. De 
ekonomiska riskerna med att stänga igen 
samhället var för stora, tyckte han, och britterna 
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skulle aldrig orka med det. I stället lutade han 
sig mot de experter som sa att flockimmunitet 
var den oundvikliga strategin. Det var inget 
förstahandsval, utan det enda som påstods gå 
att göra. 

När en tillräckligt stor del av befolkningen fått 
covid-19 borde resten vara skyddad – precis 
som med vaccin, som tyvärr skulle dröja. 
Nackdelen var att hundratusentals kunde dö 
under tiden. I mitten av mars lade regeringen 
drastiskt om kursen till hårda restriktioner. 
Under hösten sicksackades det sedan vilt mellan 
öppet och stängt. 

Johnson förnekar nu ivrigt att flockimmunitet 
någonsin var målet. Det gjorde även 
statsminister Stefan Löfven med emfas i KU-
förhören i april. 

Statsepidemiolog Anders Tegnell har också gjort 
det. Men inte i början. Han hade ”lyssnat på vad 
britterna säger och de säger precis som vi gör i 
Sverige” (AB 16/3 -20). Ordet flockimmunitet 
var han dock försiktig med, ”för det andas ju lite 
att man har gett upp”. 

Alla nordiska länder hade liknande 
utgångspunkter 2020, men Danmark och Norge 
började bromsa kraftigt redan den 11 mars. I 
Sverige kom en ”rekommendation” om social 
distans först den 1 april. Och de svenska 
dödstalen landade skyhögt över grannarnas. 

Även Sverige begick allvarliga misstag under 
våren 2020, och parallellerna med 
Storbritannien svider. Beredskapen var ett rent 
önsketänkande. Åtgärder vidtogs sent eller inte 
alls. Den stora smittspridningen i samhället 

138



ledde till misslyckandet med att skydda de 
äldre, som coronakommissionen konstaterade. 

Storbritannien var inget föredöme. Inte Sverige 
heller. Vaccin räddar båda. 

Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 

28 Familjer 
splittras när 
Danmark 
skärper tonen 
om syrierna 
Mohamed Alata var nio år när hans 
pappa blev brutalt mördad av den syriska 
regimens soldater. Nu har nästan hela 
familjen fått uppehållstillstånd i 
Danmark – utom hans mamma och två 
småsystrar. Sedan regeringen börjat 
klassa Damaskus som säkert ska de och 
500 andra syrier skickas tillbaka. 
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– Det är obegripligt hur ett land som 
Danmark kan splittra familjer, säger 
han. 

18-årige Mohamed Alata tar ett djupt andetag 
när han greppar mikrofonen och ser ut över 
folkmassan på Rådhusplatsen i Köpenhamn. 

– Wow, säger han och flera tusen personer 
bryter ut i ett spontant jubel. 

De har samlats för att protestera mot den 
danska regeringens beslut att börja dra in 
uppehållstillståndet för syriska flyktingar i 
landet. 

För Mohamed Alata handlar det om att rädda 
sin familj. Han har förberett sitt tal i flera 
veckor. Han pratar flytande danska och vet vad 
han ska säga. Ändå darrar handen när han 

vecklar ut papperet där allt han vill få fram står 
skrivet.  

– Den 25 mars 2021 fick min mamma besked 
från utlänningsstyrelsen att hon och mina två 
lillasystrar inte får förlängt uppehållstillstånd. 
Mina två systrar som är tio och elva år gamla 
och bara har gått i skola i Danmark. 

– Vi flydde från ett land härjat av krig och 
Assads regim. Vi flydde för att undkomma våld 
och ondska. Och nu ska de tillbaka dit, säger 
han. 

Sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut våren 2011 
har omkring 1,5 miljoner syrier sökt asyl i 
Europa. 35 000 av dem lever i Danmark, många 
på tillfälliga uppehållstillstånd enligt en lag som 
infördes 2013. 
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Lagen innebär att endast den som flytt på grund 
av personlig förföljelse kan få permanent 
uppehållstillstånd. Dit klassas inte generella 
förhållanden, som inbördeskrig i hemlandet. 

Redan 2020 fastslog Danmarks 
migrationsmyndigheter att det råder fred i 
Syriens huvudstad Damaskus. Syrier därifrån, 
som inte har individuellt skyddsbehov, behöver 
därmed inte längre skydd i Danmark, menar 
regeringen. 

– Det danska samhället har varit öppet och 
ärligt från dag ett: Vi skyddar gärna, så länge 
det finns ett behov av det. Men man kan inte 
ställa krav på ett livslångt uppehälle i en 
skandinavisk välfärdsstat. Man ska resa hem 
när förhållandena i hemlandet har förbättrats. 
Så är nu fallet i delar av Syrien, värderar 
myndigheterna, skrev utlännings- och 

integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nyligen 
i en debattartikel i Politiken. 

Förutom Ungern är Danmark ensamt i Europa 
om att dra in skyddet för syriska flyktingar och i 
nuläget påverkas omkring 500 personer som 
uppehåller sig i Danmark. Främst är det 
kvinnor och äldre som blivit nekade fortsatt 
uppehållstillstånd. Män som riskerar 
tvångsrekrytering till envåldshärskaren Bashar 
al-Assads armé får stanna.  

Från scenen på Rådhusplatsen berättar 
Mohamed Alata om pappan som dödades av en 
krypskytt i den syriska armén. Om hur hans 
döda kropp brändes och skändades efteråt. Om 
hur storebrodern flydde från militären som 20-
åring och om hur han själv riskerar att bli 
inkallad om han återvänder. 
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Det är därför både Mohamed, brodern och 
några andra släktingar får stanna i Danmark. 
Men mamman och de två småsyskonen ska 
tillbaka – om inte migrationsdomstolen river 
upp beslutet. 

– Mitt hjärta blöder när jag tänker på att de ska 
återvända till Syrien. Vad är det för liv som kan 
erbjudas dem där? Min mors hälsa är dålig. Hon 
lider av ångest, depression, posttraumatiskt 
stressyndrom och kommer att tvingas stå till 
svars för sina söners flykt från militären. 

Mohamed Alatas röst stakar sig. Men han är 
inte färdig ännu. 

– Hur ska det gå för mina systrar, som aldrig 
gått i skola i Syrien och helt saknar skyddsnät 
där? Det är ju här i Danmark de har sin framtid, 
fortsätter han. 

Folkhavet på Rådhusplatsen höjer röda hjärtan i 
papp mot himlen för att visa sitt stöd. Just 
denna onsdagseftermiddag i mitten av maj hålls 
det liknande demonstrationer på 25 olika 
platser runtom i Danmark. 

Danmarks Syrienpolicy har under våren 
uppmärksammats av stora internationella 
nyhetskanaler som New York Times och The 
Guardian. På hemmaplan försökte regeringens 
stödpartier nyligen stoppa den, men 
misslyckades då merparten av de borgerliga 
oppositionspartierna är för beslutet. 

Samtidigt möts regeringen av kritik från FN:s 
flyktingorgan UNHCR och Amnesty 
International som menar att även om det inte är 
krig i Damaskus så sker godtyckliga 
arresteringar och andra övergrepp som gör 
huvudstaden osäker att leva i.  
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Även experter som har bidragit till de rapporter 
som de danska myndigheterna lutar sig mot i 
sin bedömning av situationen i Syrien fördömer 
slutsatserna. 

På Rådhusplatsen avlöser talarna varandra. 
Flera är unga syrier, gymnasieelever som 
drömmer om en framtid som sjuksköterskor, 
läkare eller något annat yrke där de kan bidra 
till det danska samhället. Även de som inte har 
fått uppehållstillstånden indragna är oroliga. 
Vem vet vilket område i deras krigshärjade 
hemland som kommer att klassas som fredligt 
härnäst?  

Vid sidan av scenen står 33-åriga Nevien 
Alrahal. Hon är snart färdig med en 
högskoleförberedande utbildning i Roskilde. 
Tidigare i år fick både hon och hennes åldrande 

föräldrar veta att deras uppehållstillstånd skulle 
dras in, efter sju år i Danmark. 

Nu har Nevien Alrahal fått ett nytt besked: hon 
kan stanna i två år till – liksom systern som 
också bor i Danmark. Värre är det för 
föräldrarna.  

– Jag har fått politisk asyl eftersom jag hotades i 
mitt jobb som lärare. Men mina föräldrar väntar 
på att deras avslag ska tas upp i 
migrationsdomstolen. Det vore helt ologiskt att 
skicka tillbaka dem till Damaskus. Vi flydde från 
krigsförbrytaren Bashar al-Assad, och det är 
fortfarande han som styr landet, säger hon. 

Eftersom Danmark inte samarbetar med den 
syriska regimen kan de som vägrar lämna 
landet inte tvångsdeporteras. I stället måste de 
flytta in på så kallade utresecenter. Där 
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separeras de från sina familjer, de får inte 
fortsätta sina utbildningar eller jobba. 

– Den som hamnar där har inga rättigheter. Det 
är som ett fängelse. Man får inte ens laga mat 
själv, säger Nevien Alrahal. 

Danmark var först ut att ratificera FN:s 
flyktingkonvention 1952. Landet har länge varit 
en förebild för öppenhet och tolerans. Men de 
senaste åren har tonläget förändrats. 
Regeringspartiet Socialdemokraterna har i allt 
större utsträckning närmat sig de borgerliga 
partierna, inklusive högerpopulistiska Dansk 
folkeparti, när det gäller hårdare tag kring 
migrationspolitiken. Det skiftet brukar uppges 
som en förklaring till att partiet vann 
folketingsvalet 2019. 

Förra året tog Danmark emot 1 547 
asylansökningar, det lägsta antalet sedan 1998. 
Målet är noll asylsökande – helst ska de inte ens 
nå den danska gränsen. Nyligen presenterade 
regeringen sina planer på att etablera ett 

asylcenter i Rwanda. Dit ska den som vill 
ansöka om asyl i Danmark vända sig i 
framtiden, om politikerna får som de vill. 

Mohamed Alata har talat om sina 
framtidsdrömmar. Han ska börja gymnasiet i 
höst. Sedan vill han utbilda sig till läkare. Men 
allt det där känns meningslöst om han inte kan 
trygga livet för sina systrar och sin mamma. 
Hon, 47-åriga Sabri, har stått i folksamlingen 
och lyssnat på allt han har sagt. 

När talet är slut sätter hon sig på nedersta 
trappsteget till Rådhuset och trycker en servett 
mot ansiktet. Stilla tårar letar sig ned för hennes 
kind. Hon orkar inte prata.  

Mohamed Alata sätter sig bredvid och gråter en 
skvätt han också. För att mamma är ledsen men 
också för att talet gick bra och att nervositeten 
har släppt. 
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Först om två veckor ska han åka hem till 
systrarna på Jylland. För nu börjar nästa steg i 
kampen för att familjen ska få stanna. 

– Jag ska sätta mig utanför Folketinget på 
Christiansborgs slott och protestera, varje dag i 
två veckor. Jag kommer aldrig låta politikerna 
skicka tillbaka min familj. 

Hanna Grosshög 

hanna.grosshog@dn.se 

Fakta. Förbudet mot 
samlingar gäller inte 
vid demonstrationer 
Danmark har precis som de flesta andra länder 
haft ett omfattande samlingsförbud under 
coronapandemin. Vid tidpunkten för 
demonstrationen som nämns i artikeln rådde 
förbud mot folksamlingar med fler än 75 
personer. Förbudet omfattar dock inte 

samlingar med politiskt syfte, därför kunde 
demonstrationen genomföras. Fredagen den 21 
maj höjdes gränsen för hur många som får 
samlas utomhus till 100 personer. 

1 547 
asylansökningar tog Danmark emot förra året, 
den lägsta siffran sedan 1998. Målet i Danmark 
är dock att siffran ska hamna på noll. Som en 
jämförelse tog Sverige emot 12 991 
asylansökningar 2020, enligt statistik från 
Migrationsverket. 
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28 Så påverkas 
flygtrafiken 
efter att planet 
tvingades till 
Minsk 
Belarus luftrum ekar inte tomt, trots att 
en rad flygbolag meddelat att de kommer 
att sluta resa över landet. Framför allt 
ryska bolag och fraktflygplan fortsätter 
som vanligt, och utgör en stor del av 
trafiken i Belarus luftrum. 

Varje vecka flyger över 3 000 plan över Belarus, 
enligt flygbevakningsfirman Flightradar24. 

Efter att Belarus tvingat ned ett passagerplan 
för att kunna gripa regimkritikern Raman 
Pratasevitj och hans flickvän Sofia Sapega den 
23 maj har dock bland annat EU och 
Storbritannien uppmanat flygbolag att undvika 
belarusiskt luftrum.  

Detta beslut har haft viss påverkan på 
flygtrafiken, enligt Flightradar24. Den 25 maj 
flög 225 plan över Belarus, jämfört med 310 
dagen innan och ungefär 400 om dagen veckan 
före. Bland annat Airbaltic, Wizzair, KLM, Air 
France, Lufthansa, Swiss och Finnair har 
meddelat att man kommer att undvika 
belarusiskt luftrum. Samma besked kommer 
även från Ryanair, det flygbolag Raman 
Pratasevitj och Sofia Sapega reste med.  

Trafiken är dock inte så påverkad totalt sett. 
Den största andelen av flygtrafiken över Belarus 
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står nämligen ryska flygbolag som Aeroflot, S7 
Airlines och Nordwind för. Veckan den 17–23 
maj var den ryska andelen 42 procent av alla 
flygningar över Belarus, enligt Flightradar24. 
Flera fraktbolag, som Fedex, fortsätter även de 
att flyga över Belarus. 

Men flygstoppet kan innebära ökade svårigheter 
för Belarus oppositionella, rapporterar TT. Till 
nyhetsbyrån AFP säger oppositionsledaren 
Svjatlana Tsichanouskaja att hon stödjer 
flygstoppet, men att det innebär vissa 
svårigheter. 

– Nu har inte belarusier längre möjligheten att 
lämna landet om de vill fly regimen, säger hon 
till AFP. 

Kommersiella plan kommer enligt Wall Street 
Journal överlag inte behöva ta några större 
omvägar, även om resor mellan framför allt 
Europa och Sydostasien kommer att ta något 
längre tid. En oro, inom flygbranschen, är att 

händelsen ska få människor att undvika resor 
med kommersiella flygplan. 

”Vi är på okänd mark. Tappar vi förtroendet för 
att säkert kunna flyga över stater kommer det 
att slå hårt mot den kommersiella 
flygbranschen”, säger Conor Nolas, ordförande 
för branschorganisationen Flight safety 
foundation, till Wall Street Journal. 

Under torsdagen meddelade Belarus statliga 
flygbolag Belavia att man kommer att ställa in 
flygresor till tolv destinationer i åtta länder 
mellan den 27 maj och 30 oktober 2021. Det rör 
sig om resor till Warszawa, Milano, Amsterdam, 
Rom, Frankfurt, Berlin, München, Hannover, 
Wien, Bryssel, Barcelona och Kaliningrad. 
Passagerare som påverkas kan ändra sitt 
resedatum eller få sina pengar tillbaka. 

Hugo Ewald 

hugo.ewald@dn.se 
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28 
Journalistens 
föräldrar vill se 
ökade 
påtryckningar 
Sanktionerna mot Belarus är 
otillräckliga, anser föräldrarna till 
Raman Pratasevitj, den 26-årige 
journalist som nu är inspärrad i ett 
fängelse i Minsk efter att ha gripits på 
order av diktatorn Aleksandr 
Lukasjenko. Vid en presskonferens på 

torsdagen vädjade de om att omvärlden 
ökar trycket mot regimen. 

Det var en tårfylld Natalia Pratasevitj som 
talade rakt in i kameran på den digitala 
presskonferensen i den polska huvudstaden 
Warszawa. 

– Jag ber alla journalister och regeringar i 
världen, från djupet av mitt hjärta, rädda min 
son! Som hans mor kan jag se på videon att han 
har misshandlats, trots att de har sminkat över 
hans skadade näsa, och att han tvingats att säga 
det han sade. Världen måste trycka på 
Lukasjenko så att han slutar att tortera våra fina 
ungdomar! 

Hennes son Raman greps i söndags efter att 
Lukasjenko gav order om att tvinga ett 
trafikflygplan från Ryanair, på väg från Aten till 
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Vilnius, att landa i Minsk. Förevändningen var 
ett bombhot, som visade sig vara falskt. 

Natalia Pratasevitj hade svårt att hålla igen 
gråten. Intill henne satt maken Dzmitri 
Pratasevitj, som mer sammanbitet konstaterade 
att de inte ens vet var sonen befinner sig. 

– Raman har varken fått besök, tillgång till en 
advokat eller blivit undersökt av en oberoende 
läkare. De håller vår son, som är en hjälte, gömd 
av två skäl; de vill dölja att han har torterats och 
det är ett psykologiskt tryck mot oss föräldrar 
och belarusierna, sade fadern. 

Även Stsiapan Putsila, chef för den oberoende 
nyhetstjänsten Nexta, som Raman Pratasevitj 
tidigare arbetade för, hävdade att åtgärderna 
mot regimen i Belarus hittills varit för svaga. 

– Lukasjenko, som efter flygplanskapningen är 
en terrorist, har hittills inte blivit skrämd av 
sanktionerna. Det enda sättet för att inte fler 
oskyldiga ska offras är total isolering av 
regimen, inklusive tillgång till det 
internationella banksystemet. 

Han fick medhåll från Natalia Pratasevitj: 

– Jag vill ha kraftfull handling från USA, men 
därifrån har det hittills mest varit ord. 

På DN:s fråga om vilka följder stoppet för flyg 
till och över Belarus kan få för regimen och 
landets befolkning svarade Dzmitri Pratasevitj 
att många i början var tveksamma, eftersom ett 
flygstopp försvårar för vanliga belarusier från 
att resa. 

– Men den åtgärden kan förhindra att en sådan 
händelse inträffar igen. Det som hände i 
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söndags visade att det inte är säkert att flyga 
över Belarus. 

Stsiapan Putsila berättade att han har fått 
förstärkt skydd av den polska polisen, på grund 
av att mordhoten mot honom ökat. I onsdags 
riktade Lukasjenko ett direkt hot mot 
oppositionella i utlandet: ”Vi känner till era 
ansikten, det är bara en tidsfråga innan ni ställs 
till svars inför det belarusiska folket”. 

– Ja, jag fruktar för mitt liv. Regimen är beredd 
att ta till alla metoder för att tysta oss, sade 
Putsila. 

Michael Winiarski 

28 Efter flera 
decennier – nu 
ber Frankrike 
om ursäkt till 
Rwanda 
Efter ett kvartssekel av usla relationer 
har Frankrike och Rwanda beslutat att 
begrava stridsyxan. I går, torsdag, 
landade Frankrikes president Emmanuel 
Macron i Kigali där han mötte sin 
motpart Paul Kagame. Macron har 
indirekt bett om ursäkt för Frankrikes 
inblandning i 1994 års folkmord.  
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JOHANNESBURG. Under ett tal vid ett 
minnesmonument för folkmordets offer i 
huvudstaden Kigali slog Macron fast att den 
franska regeringen bar ett ”allvarligt och 
överväldigande ansvar” för att man inte 
lyssnade på varningar inför folkmordet på upp-
emot en miljon tutsier och försoningsvänliga 
hutuer och inte heller agerade för att stoppa 
folkmordet när det väl inletts. 

– Jag står här i dag, med ödmjukhet och 
respekt, vid er sida, jag har kommit för att 
erkänna vårt ansvar, sade Macron som inte 
uttalade en rak ursäkt å sitt lands vägnar men 
hoppades att överlevare ”kanske kan ge oss 
förlåtelsens gåva”. 

Bakgrunden är den besvärande alliansen mellan 
Frankrike och den regim som styrde Rwanda 
fram till 1994 års folkmord. Under kalla krigets 

dagar hade Frankrike betraktat den tidigare 
belgiska kolonin som den ostligaste bastionen i 
den fransktalande intressesfären i centrala 
Afrika. Rwanda fick både ekonomiskt och 
militärt bistånd från Frankrike, även under 
inbördeskriget som kulminerade i folkmordet.  

Frankrikes dåvarande president François 
Mitterand var nära allierad med den tidigare 
presidenten Juvénal Habyarimana, som omkom 
tillsammans med den franska besättningen när 
hans privatjet sköts ned över huvudstaden den 6 
april 1994. Händelsen blev utlösande för 
folkmordet och även efter att regimen förlorat 
sin ledarfigur och slakten inletts, fortlöpte 
Frankrikes militära stöd. 

En saktfärdig fransk militärinsats för att 
upprätta en säker zon i de sydvästra delarna av 
landet blev inte en fristad för hotade tutsier 

152



utan en flyktväg ut ur landet för de högst 
ansvariga för folkmordet.  

Sedan dess har det varit frostigt. Relationen 
blev knappast bättre av att en fransk domstol 
pekade ut Kagames gerillarörelse RPF som 
ansvarig för attentatet mot flygplanet. När en 
arresteringsorder 2006 utfärdades mot nära 
medarbetare till Kagame, kastade Rwanda ut 
Frankrikes ambassadör.  

Detta fall har sedermera lagts ned i brist på 
bevis, vilket bidragit till de upptinade 
relationerna. I mars i år släppte Frankrike en 
rapport där man medgav ett politiskt ansvar för 
händelserna på 1990-talet och efter denna 
testballong kunde statsbesöket bli av.  

Men denna pudel kommer flera decennier för 
sent. För under tiden har det blivit allt tydligare 

att Kagame är en hänsynslös diktator som inte 
drar sig för att avrätta meningsmotståndare. En 
FN-panel har pekat ut Kagames regim som 
ansvarig för människorättsbrott i stor skala i 
grannlandet Kongo, vars nuvarande president 
Félix Tshisekedi har krävt att brotten ska 
utredas av en internationell tribunal.  

När Macron nu vårdar relationen till Kagame 
kommer han alltså att stöta sig med Kongo och 
en rad människorättsorganisationer. Att lilla 
Rwanda blivit så centralt för Macron handlar 
dels om att det är laddat med symbolik. 
Händelserna på 1990-talet var den yttersta 
konsekvensen av Frankrikes postkoloniala 
engagemang i Afrika. Dels handlar det om att 
Kagame länge setts som något av en politisk 
ledstjärna på kontinenten.  
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Men om han tidigare beundrades brett för sin 
strikta hållning mot Europa, har hans gloria 
försvunnit sedan han vid förra valet kastade den 
då 35-åriga utmanaren om presidentposten, 
Diane Rwigara, i fängelse.  

I fjol mördades dessutom gospelsångaren Kizito 
Mihigo i häktet i Kigali och numera är det mest 
andra diktatorer på kontinenten som 
fortfarande tycker att Kagame är någon att 
hurra för.  

Den franske presidentens Afrikaresa fortsätter 
under fredagen till Sydafrika.  

Erik Esbjörnsson 

erikesbjornsson@gmail.com 

28 ”Kan 
tillfälligt bli 1,5 
grad varmare 
inom fem år” 
Det är nästan säkert att något av de 
kommande fem åren blir det varmaste 
som någonsin uppmätts. Och 
sannolikheten att världen någon gång 
under de närmaste fem åren tillfälligt 
spräcker Parisavtalets 1,5-gradersmål – 
är hela 40 procent. 

Det säger FN-organet WMO i en ny 
prognos. 
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I Paris år 2015 enades världens länder om att 
försöka hålla den globala uppvärmningen ”väl 
under två grader” jämfört med förindustriell tid 
– helst under 1,5 grad. Enligt FN:s klimatpanel 
IPCC skulle en uppvärmning på över 1,5 grad 
kunna leda till dramatiska konsekvenser. 

Världsmeteorologiska organisationen, WMO, 
har samlat in data från klimatprognosmodeller 
över hela världen, bland annat Sverige. Datan 
har sedan analyserats av brittiska Met Office. 

De viktigaste slutsatserna: 

Det är 40 procents sannolikhet att 
medeltemperaturen på jorden – under minst ett 
av de kommande fem åren – kommer att vara 
mer än 1,5 grad varmare jämfört med 
förindustriell tid. 

Det är 90 procents sannolikhet att ett av de 
närmaste fem åren kommer att vara det 
varmaste som någonsin har uppmätts på 
jorden. 

I sådana fall slår världen ett rekord – som sattes 
nyligen. Enligt WMO:s ”State of the Global 
Climate” ligger år 2016 i topp – också 2020 var 
ett av de tre varmaste åren som uppmätts: 
omkring 1,2 grader varmare jämfört med före 
industrialiseringen. Och redan nu märks 
effekterna för många människor runt om i 
världen. 

Temperaturökningen är inte linjär och jordens 
temperatur kommer att variera mellan olika år. 
Prognosen från WMO visar inte att den 
sammantagna medeltemperaturen under den 
kommande femårsperioden tros bli 1,5 grader 
varmare än förindustriell tid. Vad den däremot 
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visar, säger Torben Koenigk som är 
klimatforskare på SMHI, är att uppvärmningen 
redan har nått en hög nivå. Och att nivån inte är 
tillfällig. 

– Det är tydligt att vi närmar oss 
Parisavtalsgränsen ganska fort. Det här är ännu 
ett klart tecken på att aktioner för att minska 
utsläppen måste ske snabbt och tydligt om man 
vill minska konsekvenserna som hänger ihop 
med uppvärmningen. 

Allt fler länder i världen har nu mål för att 
minska sina utsläpp av växthusgaser. Även om 
alla länder skulle nå sina mål – inklusive de som 
sattes i samband med USA:s president Joe 
Bidens extrainsatta klimatmöte tidigare i våras 
– väntas planeten gå mot en uppvärmning på 
omkring 2,4 grader, enligt beräkningar från 
Carbon Action Tracker. Den politik som finns 

kopplad till löftena, ger en temperaturprognos 
på ungefär 3 graders ökning till seklets slut. 

Torben Koenigk på SMHI säger att prognosen 
från WMO pekar på en uppvärmning som kan 
få stora konsekvenser. 

– Det har stor påverkan på till exempel hur 
mycket is som kommer att avsmälta, hur 
mycket metan som kommer släppas ut från 
permafrosten, hur havsnivån kommer 
förändras. Man måste försöka att hålla sig 
under trösklar – som vi inte vet var de ligger – 
annars kan vi förstärka uppvärmningen 
ytterligare. 

I förlängningen riskerar förändringarna av 
jordens klimat att sätta den moderna 
civilisationen under mycket hårt tryck. Redan 
under 2019 tvingades nästan 24 miljoner 
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människor lämna sina hem på grund av 
klimatrelaterade väderkatastrofer. En studie 
som publicerades i tidsskriften PNAS i maj 
2020 visar att mellan 1 och 3 miljarder 
människor väntas leva i områden som är ”i 
princip obeboeliga” under de kommande 50 
åren. 

Alexandra Urisman Otto 

alexandra.urisman@dn.se 

28 
Statsministern 
skakas av 
”frukostgate” 
Finland. Den finska statsministern Sanna Marin 
(SDP) har hamnat i hetluften sedan det 
avslöjats att hon och hennes familj får en skatte-
fri frukostförmån, värd omkring 3 000 svenska 
kronor i månaden. 

Affären, som döpts till 
”frukostgate” (”aamiaisgate” på finska) 
briserade i tisdags när kvällstidningen Iltalehti 
först rapporterade om den, och har sedan dess 
debatterats livligt i pressen och i sociala medier. 
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Enligt Iltalehti har statsministern inte rätt till 
gratis frukost på skattebetalarnas bekostnad. 
Tidningen avslöjade också att statsrådets kansli 
sekretessbelagt förmånen med hänvisning till 
att det gäller statsministerns privatliv. 

Kansliet i sin tur har hävdat att samtliga 
statsministrar sedan Paavo Lipponens tid 
(1995–2003) haft samma förmån. Men Paavo 
Lipponens fru Päivi Lipponen uppger på 
Facebook att familjen betalade sin mat själv 
under tiden de bodde i tjänstebostaden Villa 
Bjälbo. 

Skatteförvaltningen har meddelat att 
statsministern borde betala skatt på sin 
frukostförmån. Sanna Marin själv har sagt att 
hon inte hunnit lämna in sin deklaration ännu, 
och hänvisar till sin stab. TT-SPT 

28 Svårt för 
Johnson att helt 
avfärda 
Cummings 
bombmatta 
Boris Johnson vill blicka framåt, prata 
om Storbritanniens framgångrika 
vaccinationskampanj och om hur landet 
ska kunna bemöta den nya indiska 
varianten av viruset. 

Men Dominic Cummings bombmatta i 
brittiska underhuset är svår att avfärda 
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helt – och såväl oppositionen som 
medierna har fått vittring på blod. 

Brittiska förstasidor är ofta ett bra sätt att pejla 
stämningen i Storbritannien. Och på torsdagen 
löd rubrikerna i The Guardian, Daily Mirror och 
The Independent: ”Tiotusentals dog i onödan” – 
ett direkt citat ur Dominic Cummings 
vittnesmål i onsdags. 

Sällan har en sådan ”flugan-på-väggen-känsla” 
uppstått som när Cummings, i praktiken 
nummer två på 10 Downing Street under denna 
tid, beskrev hur covid-19 ignorerades av 
regeringen under hela januari och februari, och 
om kaoset som uppstod den 12 mars förra året 
då man börjat inse att en nedstängning skulle 
krävas – samtidigt som Donald Trump ville 
bomba Irak och premiärministerns flickvän ville 
hantera en historia i The Times om parets hund. 

Cummings påstår att Boris Johnson fördröjde 
besluten att stänga ned – såväl i mars som i 
september – med förödande resultat. 
Hälsominister Matt Hancock pekas ut för att ha 
ljugit och ”borde ha fått sparken 15–20 gånger”. 

Bombmattan var så total att Boris Johnson såg 
en smula tagen ut på torsdagen, när han besökte 
ett sjukhus. På frågan om hans agerande lett till 
att tiotusentals dött i onödan svarade han: 

– Nej, det tror jag inte. Men det har så klart 
varit en rad oerhört svåra beslut, och inget av 
dem har tagits lättvindigt. 

Hälsoministern grillades av oppositionen i 
underhuset – där en del ledamöter krävde hans 
avgång och menade att han borde ställas inför 
rätta för vållande till annans död. 
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Men kalkylen som görs i regeringen är att detta 
kommer att blåsa över snabbt. Dels för att 
Cummings är impopulär hos allmänheten och 
ger intryck av att vara ute efter hämnd – men 
också för att den snabba 
vaccinationskampanjen stärkt Boris Johnsons 
ställning. 

Det är möjligt att det är korrekt. Men det finns 
också en risk att Johnson tar för lätt på saken. I 
synnerhet om den nya indiska varianten av 
viruset skulle visa sig orsaka större problem än 
väntat. Ökar turbulensen sitter hälsominister 
Matt Hancock sannolikt löst på sin post. 

Erik de la Reguera 

erik@delareguera.se 

28 FN-chef: 
Israel kan ha 
begått 
krigsbrott i 
Gaza 
Gaza. Israels dödliga flygräder mot Gaza kan 
utgöra krigsförbrytelser om de visar sig ha varit 
oproportionerliga. Det säger FN:s männi-
skorättschef Michelle Bachelet i samband med 
en specialsession i FN:s människorättsråd 
(UNHRC). 

Bachelet säger att hon inte har sett några bevis 
för att civila byggnader som attackerades 

160



användes för militära ändamål. Bachelet 
uppmanar också Hamas att avstå från att 
urskillningslöst skjuta raketer mot Israel. 

TT-Reuters 

28 Inte vägen 
framåt. 
Efterfrågad 
jämlikhetsdata 
förstärker vårt 
rastänk 
Drygt ett år efter attacken mot Tvillingtornen 
2001 i New York, stoppades jag av polisen i 
tunnelbanan under ett besök i London. 
”Random check”, sa dom. Visst, tänkte jag för 
mig själv.  
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Jag blev vänligt men bestämt ombedd att 
identifiera mig och svara på frågor om syftet 
med min vistelse i England. Precis innan jag 
trodde att jag skulle få fortsätta min resa räckte 
en av poliserna fram en blankett och bad mig 
fylla i för- och efternamn, hemadress, 
nationalitet samt etnicitet. Frågan om 
nationalitet var enkel eftersom jag var svensk 
medborgare. Det var däremot mycket svårare 
att förhålla sig till rutan med rubriken etnicitet.  

Vissa kategorier kändes mer relevanta än andra. 
Muslim (min religion). Pakistani (landet där jag 
är född). South-East Asian (britternas sätt att 
beteckna människor som härstammar från 
länder som Pakistan, Indien, Bangladesh eller 
Sri Lanka), Mixed ethnic background (läs född i 
Pakistan uppväxt i Sverige ...) Även om flera av 
dessa epitetet visserligen passade in på mig 
kändes ingen av dem helt riktig. Efter några 

minuters vånda kryssade jag i rutan ”Other 
ethnic group”. 

I Storbritannien, USA och Kanada finns en lång 
tradition av att dela in befolkningen i olika 
raser, etniska och kulturella grupperingar. 
Därför upplevs inte frågor liknande dem jag 
ombads att besvara i enkäten som märkliga. I 
Storbritannien genomför motsvarigheten till 
Statistiska centralbyrån årligen 
befolkningsstatistik där man ber medborgare 
sortera sig själva utifrån etnicitet, ras och 
hudfärg. Underlaget används sedan för att 
korsköra samband mellan etniska kategorier 
och medborgares hälsa, utbildningsnivå, 
sysselsättningsgrad och andra livsförhållanden. 

För mig, uppvuxen i Sverige, var det en 
obehaglig upplevelse att en myndighet ville 
tvinga in mig i förutbestämda statiska 
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identitetskategorier. Vårt svenska 
välfärdssystem fokuserar ju på medborgarnas 
behov och livssituation. 

Tjugo år senare hör jag nu röster från forskare, 
riskkapitalister, aktivister, liksom från vissa 
politiska partier, om att svenska myndigheter, 
organisationer och företag bör inrangera, följa 
upp och bemöta människor utifrån etnicitet, 
ras, hudfärg och religion.  

Förespråkarna hävdar att denna typ av 
datainsamling är det enda vetenskapliga sättet 
att ta fram underlag för att driva en aktiv 
jämlikhets- och antidiskrimineringspolitik. I 
Sverige kallas detta för ”jämlikhetsdata” och 
syftet är att genom data synliggöra orättvisor för 
att sedan sätta in riktade insatser för att nå en 
ökad jämlikhet.  

Jämlikhet. Data.  

Det är lätt att förstå att många tilltalas av idén 
att genom statistik belägga samband mellan 
exempelvis diskriminering och socialt 
utanförskap. Och förespråkare av 
jämlikhetsdata försöker göra sortering och 
mätning utifrån ras- och etnicitetstanken 
mindre hotfull genom att peka på möjligheten 
till självidentifikation. Individen får helt enkelt 
själv definiera sin religiösa, geografiska eller 
utseendemässiga identitet och 
grupptillhörighet. 

Även om självidentifikation spontant låter bra 
fungerar den inte som grund för analyserbar 
data. Öppna svarsalternativ innebär nämligen 
att svarskategorierna kan bli lika många som 
antalet personer som fyllt i enkäten. Och för att 
kunna använda data av den sorten måste först 
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myndigheten, organisationen eller företaget 
kategorisera svaren utifrån sina subjektiva 
bedömningar om vad personen ”egentligen” 
identifierar sig som. Vi kommer alltså inte ifrån 
att någon kommer att behöva tolka 
svarsalternativen utifrån ett fåtal förutbestämda 
kategorier.  

Bara för att vara övertydlig. Jag menar inte att 
diskriminering och utanförskap inte existerar i 
samhället. Inte heller att vi inte behöver bli 
bättre på att uppmärksamma och undanröja 
diskriminerande mekanismer som på felaktiga 
grunder utestänger individer från arbetsplatser, 
styrelserum eller från gemensamma resurser 
som sjukvård och skolor.  

Poängen jag vill göra är att jämlikhetsdata 
bygger på ett rastänk vi vill bort ifrån och tyvärr 
inte hjälper oss i vår strävan efter att skapa mer 

jämlika samhällen. För det första riskerar sådan 
statistik att presentera felaktiga samband 
mellan utseende eller födelseland och fenomen 
som brottslighet, arbetslöshet eller sämre 
studieresultat på grund av bristande data-
insamling. En annan risk med jämlikhetsdata är 
att människor mot sin vilja kommer att sorteras 
in i kategorier på ett sätt som historiskt sett 
visat sig leda till fruktansvärda grymheter. 
Indelningen i medfödda och icke 
förhandlingsbara ”vi” och ”dom” är inte mindre 
rasistisk och stigmatiserande för att intentionen 
bakom själva kategoriseringen framställs som 
god och välvillig. 

Att kalla enkätundersökningar som förstärker 
vårt rastänk för ”jämlikhetsdata” är inte vägen 
framåt. Vi behöver helt enkelt hitta andra 
kvalitativa sätt för att synliggöra 
diskriminerande mekanismer som vi vet 
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existerar och som på ett brutalt sätt förhindrar 
människors drömmar och möjlighet nå sin 
yttersta potential. 

Qaisar Mahmood 

29 Anna-Lena 
Laurén: Det går 
inte att avfärda 
katastrofer 
genom att peka 
på en ljus 
framtid 
En av mina goda vänner i Moskva har åkt 
slalom sedan hon var barn. Det gör 
henne till en relativt ovanlig rysk person, 
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eftersom hon i likhet med mig är född på 
1970-talet. 

I dag åker hela den ryska medelklassen slalom, 
men de flesta har börjat med det efter att 
Sovjetunionen föll samman.  

Min väninnas pappa har berättat för mig hur 
besvärligt det var att hitta nya slalomskidor till 
dottern under sovjettiden. Det fanns förstås 
inga affärer som sålde slalomutrustning. Man 
var tvungen att gå till en så kallade tolkutjka. 
Det betydde i praktiken en olaglig marknad där 
folk sålde och köpte saker som egentligen inte 
gick att få tag på i Sovjetunionen.  

Ordet tolkutjka kommer från verbet 
knuffas, tolknut, vilket beskriver vad det 
handlar om. Man stod i en grupp, alla visste att 
här såldes något olagligt. Naturligtvis kunde 

försäljarna inte stå och visa upp sina varor. Det 
var ju olagligt att sälja något med förtjänst.  

En gång åkte min väninnas pappa fast då han 
försökte hitta ett par skidor. Han blev dragen 
inför rätta för att ha deltagit i denna 
spekulantverksamhet. Varje gång han berättar 
denna historia skrattar han åt sitt brottsliga 
förflutna. 

Sovjetunionen var ett land där man fick köa i 
timtal för att köpa korv. Där man inte kunde 
resa utomlands. Där det inte gick att få tag på 
vilka böcker man ville. Där man kunde skicka en 
människa ut i rymden men inte tillverka 
menstruationsskydd eller moderna tvätt-
maskiner.  

Kommunistpartiet försvarade alla brister med 
att det här var något befolkningen helt enkelt 
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var tvungen att stå ut med, på vägen till den 
ljusnande framtiden då alla skulle leva i ett 
paradis. Paradiset kom som känt aldrig. 

Alla ryssar jag känner har sin syn på Sovjet-
unionen. De som entydigt fördömer 
kommunismen och dess förtryck är ofta samma 
personer som entydigt fördömer Putinregimen. 
Intressant nog går det aldrig att gissa vem som 
kommer att tycka vad – det är inte alltid 
utbildning eller klassbakgrund som avgör.  

Min ridlärare kommer från en sovjetisk -
ryttarelit. Hans far vann OS i dressyr år 1968 – 
mot alla odds. Hästen anlände svårt halt till 
Mexico City, eftersom någon hade lindat dess 
ben med det nya materialet skumplast alldeles 
för hårt då den skulle lastas.  

Att inkompetens av prestigeskäl ofta fick råda i 
Sovjetunionen ledde till ständiga katastrofer. 
Det är något min ridlärare fått med sig i blodet. 
Av den anledningen är han immun mot tanken 
att man ska acceptera katastrofer eller 
missförhållanden för ett högre gott. Något som 
ska komma senare, bara man har tålamod att 
vänta. 

Den sortens immunitet hade även Nobel-
pristagaren Andrej Sacharov, som skulle ha fyllt 
hundra år i år. 

– Framtiden kan vi inte uttala oss om. Slut-
satser kan vi bara dra av det som redan skett, 
sade han. 

Många av dem som försvarar den svenska 
coronastrategin är fortfarande helt övertygade 
om att det kommer att visa sig senare att de 
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hade rätt. De hänvisar ofta till att man måste se 
till ”det långa perspektivet”.  

Jag kan hålla med om att det är viktigt med 
långa perspektiv när det gäller all form av 
samhällelig och historisk utveckling. Att det är 
mycket man förstår först i efterhand. 

Däremot känner jag en instinktiv skepsis mot 
argumentet att man ska stå ut med katastrofer 
eftersom slutmålet är det rätta.  

Om över 14 000 personer har dött i Sverige, 
samtidigt som antalet döda i de nordiska 
grannländerna är en bråkdel, så är det något 
som har gått fel. 

Man kan tala sig blå om hur det senare ska visa 
sig att man minsann hade rätt. Det ändrar inte 
på Sacharovs obönhörliga sanning:  

Vi kan bara dra slutsatser av det som faktiskt 
har hänt.  

Anna-Lena Laurén 

29 Pratasevitj i 
Aten: ”Någon 
från KGB är mig 
i hälarna” 
Det börjar redan vid incheckningen. En 
okänd man försöker fotografera hans 
pass och Raman Pratasevitj garvar åt 
hans klumpighet. Men vad gör det? Vem 
kan komma åt den belarusiska 
journalisten på ett Ryanairflyg mellan 
Aten och Vilnius? Anna-Lena Laurén 
berättar om timmarna som förändrade 
Pratasevitjs liv. Och som än en gång 
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visade Europa vad en diktator kan vara 
beredd till. 

Söndag morgon den 23 maj checkar den 26-
åriga journalisten Raman Pratasevitj in på 
Ryanairflyget Aten–Vilnius. Han är i sällskap 
med sin 23-åriga flickvän, Sofia Sapega. 
Klockan 09.25 skickar han ett meddelande till 
en kompis. 

”LOL (laughing out loud, gapskratta), någon 
från KGB är mig i hälarna. Han försökte till och 
med fota mitt pass. Jag är inte säker. Men i 
vilket fall – skum skit”, skriver han. 

”Han stod efter mig i kön och plötsligt vände 
han sig bara om och försvann. Då var vi redan 
vid gaten. Han försökte i hemlighet fota mitt 
pass med sin telefon. Jag sade inget, och då 
försökte han ställa någon korkad fråga till mig 

på ryska. Medelålders man, diskret, med flint”, 
skriver Pratasevitj. 

Tonen i meddelandena är avslappnad. De 
klumpiga agenterna gör sig bara löjliga. 
Pratasevitj är inte ett dugg orolig. Han ska flyga 
med Ryanair mellan två EU-länder, från 
Greklands huvudstad Aten till den litauiska 
huvudstaden Vilnius. 

– De var helt övertygade om att ingenting kunde 
hända dem på EU-territorium, säger Sofia 
Sapegas mamma Anna Duditj till ryska BBC. 

Under en kort tid, precis innan planet äntrar 
litauiskt luftrum, kommer det visserligen att 
flyga över Belarus. En vecka tidigare har den 
belarusiska oppositionsledaren Svjatlana 
Tsichanouskaja flugit samma rutt utan problem. 
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Resan till Grekland var en kombinerad arbets- 
och semesterresa. Först bevakade Raman 
Pratasevitj politikern Tsichanouskajas besök i 
Aten. Hon var bland annat inbjuden till Delphi 
Economic Forum i Aten. 

Pratasevitj jobbar som fotograf för 
Tsichanouskajas team. Dessutom leder han en 
egen kanal i meddelandetjänsten Telegram vid 
namn ”Belarus golovnogo mozga” (en ordlek 
som direkt översatt betyder Belarushjärna men 
egentligen leker med sjukdomsdiagnoser för 
hjärnan). Den 16 maj fotograferade han 
Tsichanouskaja då hon träffade grekiska 
beslutsfattare. 

När arbetsuppdraget är över tar han itu med att 
upptäcka den grekiska huvudstaden 
tillsammans med sin flickvän. Allt tyder på att 
de har det fint. På sina Instagramsidor har Sofia 

Sapega publicerat ett fotografi med texten: ”Min 
första apelsin. I Grekland”. 

Katterna i Aten. Gator. Strandbilder. Det är 
foton som inte längre går att hitta, eftersom 
Sofia Sapegas Instagramkonto har försvunnit. 

– De firade semester. En helt vanlig resa med 
pojkvännen, säger Sofia Sapegas mamma Anna 
Duditj till ryska BBC. 

Söndag morgon den 23 maj går hon in på 
Instagram och noterar att dottern sitter på 
planet mot Vilnius. Sofia Sapega studerar 
folkrätt och EU-rätt vid Europeiska 
universitetet. Hon håller på med sitt 
examensarbete. 

Flygplanet lyfter enligt tidtabell. Resan mellan 
Aten och Vilnius tar två timmar och femtio 
minuter. 
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Klockan 12.28 korsar planet gränsen till 
Belarus. Då får piloten genast ett meddelande 
från flygplatsen i Minsk att man misstänker att 
det finns en bomb ombord. Flygtrafikledningen 
rekommenderar piloten att landa i Minsk i 
stället för i Vilnius. 

Piloten har svårt att tro på meddelandet. Två 
gånger ställer han frågan varifrån den här 
uppgiften kommer. Under tiden flyger han 
vidare mot Litauen. 

Klockan 12.42 insisterar flygtrafikledningen i 
Minsk än en gång på att piloten ska meddela 
dem sitt beslut. Då är det inte många minuter 
kvar innan planet korsar gränsen till Litauen. 

– Plötsligt gjorde planet en häftig gir och piloten 
sade: Tyvärr måste vi landa i Minsk. De sade 
inte varför. Pratasevitj reste sig häftigt upp och 

sade till sin stolsgranne att han kommer att bli 
arresterad i Minsk, säger en anonym 
passagerare till den oberoende ryska tv-kanalen 
Dozjd. 

Klockan 13.16 landar planet i Minsk. 

Saulius Danauskas, en annan av passagerarna, 
säger till Dozjd att upplevelsen var mycket 
obehaglig. 

– Vi såg en massa brandbilar på flygplatsen när 
vi landade. Sedan fick vi order om att ta våra 
saker och lämna planet. Ingen talade om varför. 
Vi gick nerför trappan ut på landningsbanan, 
och där blev allt vårt bagage genomsniffat av en 
bombhund. 

Därefter placeras alla passagerare i en buss. 
Trängseln är stor. Några covidavstånd är det 
inte tal om. 
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Redan på planet har medpassagerare lagt märke 
till att en ung man fick en panikreaktion när 
han förstod att de skulle landa i Minsk. 

– Efter att planet ändrat kurs fick en kille panik 
och tog sig om huvudet, säger en av 
passagerarna till den litauiska nyhetssajten 
delfi.lt. 

– Vi frågade honom vad som pågick. Han sade 
vem han var och tillade: Dödsstraff väntar mig 
här. 

Myndigheterna visste vem de sökte, konstaterar 
Saulius Danauskas. Han såg när Raman 
Pratasevitj greps i bussen. 

– En militär kom in och frågade Raman: ”Talar 
ni ryska?” Raman svarade jakande. Militären: 
”Ta era saker och följ mig.” Utanför bussen gick 
de igenom hans bagage. Sedan eskorterade de 

honom tillbaka till bussen och placerade honom 
längst bak. 

Därefter förs passagerarna till flygplatsen och 
blir än en gång kontrollerade allihop. 

– De kroppsvisiterade oss, till och med små 
barn. De förbjöd oss att filma. Folk ställde 
frågor men fick inga svar. Det var mycket 
otrevligt. Ganska skrämmande, konstaterar 
Danauskas. 

Passagerarna hålls i sju timmar på flygplatsen 
innan de tillåts fortsätta till Vilnius. När planet 
till sist landar i Vilnius söndag kväll klockan 
21.25 lokal tid är fem flygstolar tomma. Inte 
bara den gripna Pratasevitj och Sapega, utan 
även tre andra personer har stannat kvar i 
Minsk. Två är belarusiska medborgare, av allt 
att döma agenter. Den tredje personen en 
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grekisk medborgare, enligt oberoende 
belarusiska Euroradio. 

Tidigt på söndagseftermiddagen börjar 
Pratasevitjs och Sapegas anhöriga förstå att 
något har hänt. 

Sofia Sapegas mamma får ett whatsapp-
meddelande bestående av ett enda ord: 
Mamma. 

Pratasevitjs föräldrar läser nyheten på Tele-
gram. 

– Alla förstod genast vad det här handlade om. 
Säkerhetstjänsten hade planerat det. De ville ta 
Raman, säger Pratasevitjs mamma Natalja 
Pratasevitj till ryska BBC. 

Raman Pratasevitjs pappa Dzmitri Pratasevitj är 
yrkesofficer. Den 4 maj i år fråntogs han rangen 

som överstelöjtnant i ett dekret av Lukasjenko – 
efter nästan 30 år i tjänst. 

– Vi är stolta över att ha en sådan son. Han har 
en stark karaktär, men han är samtidigt en 
mycket känslig person. Vi hoppas att han håller 
ut. Att han förblir sig själv. Det är inte uteslutet 
att han blir misshandlad och torterad. Vi är 
mycket oroliga, säger Dzmitri Pratasevitj i en 
BBC-intervju. 

Måndagen den 24 maj meddelar det belarusiska 
transportministeriet att det är palestinska 
Hamas som står bakom bombhotet. Artiom 
Sikorskij, som leder avdelningen för flygtrafik, 
läser upp ett meddelande som Hamas ska ha 
mejlat ministeriet. 

– Vi, Hamas soldater, kräver att Israel lägger 
ner vapnen i Gaza. Vi kräver att EU slutar stödja 
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Israel i detta krig. Vi vet att deltagare i Delphi 
Economic Forum är ombord på plan 4978. Där 
finns nu en bomb. Om ni inte bemöter våra krav 
kommer bomben att brisera den 23 maj över 
Vilnius. 

Det fanns ett problem i transportministeriets 
version: Den 21 maj kom Hamas och Israel 
överens om eldupphör. 

Senare visar det sig att e-postmeddelandet har 
skickats 24 minuter efter att de belarusiska 
flygmyndigheterna tog kontakt med 
Ryanairplanet och varnade om ett bombhot. Det 
bekräftas av e-postleverantören, schweiziska 
ProtonMail. 

Lukasjenkos version faller ihop som ett korthus. 

Hamas avvisar omedelbart anklagelsen och 
säger förnärmat att de inte använder sig av den 

här sortens metoder. Samtidigt exploderar den 
ryskspråkiga bloggosfären av skämt. Många 
vitsmakare utnyttjar de ryska agenterna 
Anatolij Tjepiga och Aleksandr Petrov, som 
försökte mörda Sergej och Julia Skripal i 
Salisbury. Ett exempel är en bild på de båda 
agenterna med texten ”Hamas krigare på 
flygplatsen i Aten innan de placerar bomben på 
Ryanairflyget till Vilnius”. 

Till saken hör att Ryssland har goda relationer 
till Hamas. Den ryska analytikern Georgij Bovt 
skriver: 

– Om Moskva tror att Hamas har skickat det 
här brevet – tänker man definiera Hamas som 
en terroristorganisation? Om inte – tänker man 
korrigera sina belarusiska vänner? 
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Måndag kväll den 24 maj, ett dygn efter att 
planet landat i Vilnius, lägger den 
Lukasjenkotrogna Telegram-kanalen Zjeltye 
slivy ut en video där Pratasevitj ”erkänner” att 
han har varit med och organiserat massupplopp 
i Minsk. På videon har han en skråma i pannan. 
Pappan Dzmitri Pratasevitj säger att sonen har 
bruten näsa. 

– Formen på näsan har ändrats och den har 
pudrats kraftigt. Hela vänstra sidan av ansiktet 
är täckt av puder, säger Dzmitri Pratasevitj till 
Reuters. 

Att Raman Pratasevitj har tvingats till att spela 
in den här videon är uppenbart. 

När en liknande video följande dag släpps med 
hans flickvän Sofia Sapega bekräftas bilden. 
Sapega talar snabbt och forcerat, blicken 

flackar. Det är uppenbart att hon har tvingats 
läsa upp texten. 

Både Raman Pratasevitj och Sofia Sapega 
anklagas för att ha organiserat massupplopp. 
Pratasevitj hotas av maximalt 15 år i fängelse. 
Huruvida Sapega, som är rysk medborgare, 
kommer att utlämnas till Ryssland är ännu 
oklart. 

En slutsats som många analytiker drar är att 
Lukasjenko den här gången har gjort en fel-
bedömning. 

– Det var ett allvarligt misstag av regimen att 
ställa till med en sådan här maskerad. Det här 
är inte bara förtryck av oppositionella, som 
makthavarna alltid kan kalla ”Belarus inre 
angelägenheter”, säger Valentin Stefanovitj på 
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den belarusiska människorättsorganisationen 
Viasna till Novaja Gazeta. 

Den ryska analytikern Abbas Galljamov säger 
till Radio Svoboda att allt tyder på att idén med 
Hamas var Lukasjenkos egen. 

– Hur kunde de komma med denna idiotiska 
Hamas-version? Jag tror att de egentligen hade 
en annan plan, men så blandade 
sig caudillon (auktoritär politisk-militär ledare) 
själv i diskussionen. Han hade säkert nyligen 
hört om Hamas på tv, säger Abbas Galljamov. 

Den 24 maj meddelar EU att europeiska 
flygbolag rekommenderas att inte längre flyga 
till Minsk. Samtidigt svartlistas det statliga 
belarusiska flygbolaget Belavia från alla 
flygplatser i EU. 

Just nu hotas Pratasevitj formellt inte av 
dödsstraff, eftersom det maximala straffet för 
att ha organiserat massupplopp är 15 år i 
fängelse. Men det betyder ingenting, skriver den 
ryska statsvetaren Kirill Rogov på Radio 
Svoboda. 

– Pratasevitj förklarades vara terrorist eftersom 
han rapporterade om protesterna i Belarus på 
Telegram. Det är helt meningslöst att diskutera 
huruvida han enligt belarusisk lag kan dömas 
till döden. Det finns ingen lag i Belarus. 

Anna-Lena Laurén 

Fakta. Raman 
Pratasevitj 
Född: Den 5 maj 1995 i Minsk (26 år). 
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Bakgrund: Pratasevitjs pappa Dzmitri 
Pratasevitj är yrkesofficer och undervisade på 
Belarus krigsakademi. Mamman Natalja 
Pratasevitj jobbade på biblioteket på samma 
akademi, och ska också ha varit 
matematiklärare, enligt vissa uppgifter. 

Den 6 juni 2011 greps Pratasevitj första gången 
då han deltog i oppositionens så kallade 
”tigande protest” i Minsk. Han relegerades från 
sitt elitgymnasium. Pratasevitj blev medlem i 
oppositionsrörelsen Molodoj front (Ung front) 
och började studera journalistik. 

Från 2018 jobbade han som reporter och 
fotograf för bland annat Euroradio och USA-
finansierade Radio Svoboda. 2019 flyttade han 
till Polen, där han den 22 januari 2020 ansökte 
om politisk asyl. 

Samma år blev Pratasevitj chefredaktör för 
Telegramkanalen Nexta, som bevakade 
demonstrationerna mot Lukasjenko hösten 
2020. Nexta hjälpte också till med att 
koordinera protesterna. 

I november 2020 hamnar Raman Pratasevitj 
och Nextas grundare Stepan Putilo på 
belarusiska KGB:s lista över personer som 
sysslar med terrorverksamhet. Belarus kräver 
att Polen ska utlämna dem. 

Den 23 maj 2021 lyckades belarusiska 
flygtrafikmyndigheter få ett Ryanairplan som 
Pratasevitj befann sig på att landa i Minsk. 
Pratasevitj och hans flickvän Sofia Sapega greps 
och anklagas nu för att ha organiserat 
massupplopp. 
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29 Lukasjenko 
en allt större 
huvudvärk för 
Putin 
Aleksandr Lukasjenkos besök hos Putin i 
Sotji på fredagen är det tredje på ett 
halvår. Varje gång Lukasjenko är pressad 
söker han stöd hos Kreml. Och varje gång 
går Kreml med på hans krav: han får 
politisk uppbackning och – framför allt – 
pengar. 

Men helst skulle Putin byta ut den 
toxiska Lukasjenko. 

KOMMENTAR 

SANKT PETERSBURG. – Det finns alltid 
vissa som önskar oss problem. Ni och jag har 
förtroendefulla relationer och jag tog med mig 
några dokument som jag ska visa er. Så att ni 
ska förstå vad det är som pågår, sade 
Lukasjenko till Putin då de skakade hand inför 
pressen i Sotji inför mötet. 

Han beklagade EU:s beslut att porta det 
belarusiska flygbolaget Belavia från europeiska 
flygplatser. 

– Det här fallet (med Ryanairplanet som 
tvingades ner i Minsk) har ingenting med 
Belavia att göra. Varför straffar de anställda på -
Belavia? Nu har de visat sitt rätta ansikte, 
meddelade Lukasjenko. 
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Att Putin nickar och håller med var väntat. Men 
de flesta ryska analytiker är överens om en sak: 
Lukasjenko är ett växande problem för Vladimir 
Putin. 

”Ryssland skulle vilja ha ett maktskifte i 
Belarus. Kreml vill öka det ryska inflytandet och 
hitta en ledare som är lättare att förhandla med 
och inte lika toxisk som Lukasjenko. Helst en 
prorysk person”, skriver Nezavisimaja Gazeta 
inför Lukasjenkos besök i Sotji. 

Samtidigt publicerar den ryska 
karikatyrtecknaren Sergej Jelkin en bild av 
Putin som husse till Lukasjenko. Den 
sistnämnda avbildas som en hund i koppel. 
Hunden har Ryanair-flygplanet mellan 
tänderna. 

Hussen ser ut att vilja vara någon annanstans. 

Det mesta tyder på att Putin knappast är särskilt 
förtjust över Lukasjenkos självsvåldiga tilltag att 
med hjälp av en skamlös lögn om terrorhot 
tvinga ett Ryanairplan att landa i Minsk. 
Lukasjenko försatte över 120 passagerares 
säkerhet i fara för att gripa den oberoende 
journalisten Raman Pratasevitj som befann sig 
på planet. Det har nu har lett till att EU 
svartlistat Belavia och inga europeiska flygbolag 
längre flyger till Minsk. 

Även om Putin själv upprepade gånger har 
konfronterat väst är ytterligare en konflikt med 
EU på grund av Lukasjenkos självsvåldighet det 
sista han just nu behöver. Dessutom kostar det 
att backa upp den belarusiska diktatorn. 
Lukasjenko besökte senast Putin den 22 
februari och den 22 april. Formellt brukar de 
här mötena inte ge några konkreta resultat. Men 
i praktiken leder de nästan varje gång till att 
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Lukasjenko utverkar löften av Putin om 
ekonomiskt bistånd. 

– Nu när Belarus är isolerat från omvärlden 
behöver han mer resurser. För att stabilisera 
situationen handlar det om minst 300-400 
miljoner dollar i månaden. Det är troligen 
därför han reser till Sotji, och allt tyder på att 
han får pengarna, säger Vladislav Inozemtsev 
till Nastojasjtjee vremja. Han är ekonomie 
doktor och leder tankesmedjan Centret för 
postindustriella studier. 

Den politiska journalisten Jelena Jegorova 
konstaterar torrt i Moskovskij Komsomolets att 
Lukasjenko alltid får som han vill. ”EU och USA 
håller inte Ryssland skyldig för skandalen med 
Ryanair. Men det blir ändå Ryssland som får 
betala för den här incidenten. Batka (lillefar, 
smeknamn för Lukasjenko) anser att Putin och 

han är i samma båt, att sanktionerna mot 
Belarus beror på den nära relationen till Rysslad 
och att Ryssland måste betala för detta. Och allt 
tyder på att Kreml delar denna analys”, skriver 
hon. 

Samtidigt har Ryssland självt ställt till stor 
oreda i flygtrafiken då man inte gett Air France 
och Austrian Airlines tillstånd att landa i 
Moskva, på grund av att de inte längre flyger 
genom belarusiskt luftrum. Men Kremls politik 
är inte konsekvent på den här punkten. Till 
exempel Lot har tillåtits landa i Moskva. 

Varje gång Putin och Lukasjenko möts tvekar 
inte Lukasjenko att inför kamerorna på alla 
tänkbara sätt visa Putin sin underdånighet. Det 
var precis vad han nu gjorde även i Sotji. Men så 
fort dörrarna stängs om de båda herrarna sätter 
utpressningen igång. Ryssland har allt större 
orsak att vilja bli av med Lukasjenko, men Putin 
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vill att det ska ske genom en kontrollerad 
grundlagsreform. 

Hans mardröm är om demonstranterna lyckas 
tvinga diktatorn att avgå. Det skulle nämligen 
kunna betyda mycket konkreta problem för 
honom själv – också i Ryssland växer missnöjet 
med den auktoritära presidenten. 

Anna-Lena Laurén 

29 Danske 
exstatsministern 
död 
Danmark. Poul Schlüter, som var Danmarks 
statsminister från 1982 till 1993, har gått bort, 
92 år gammal. 

Han ledde högerpartiet De Konservative och 
blev med sina elva år vid makten den som suttit 
längst som statsminister i Danmark under 
efterkrigstiden. 

”Familjen har mist en kär medlem, och vårt 
land har mist en av de mest betydelsefulla 
människorna i vår tid”, skriver De 
Konservatives partiledare Søren Pape Poulsen 
på Facebook. TT-Ritzau 
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29 Lyxlya ska 
locka skeptiker 
ta vaccin 
Hongkong. En lägenhet à 10,8 miljoner 
Hongkong-dollar (nära 12 miljoner kronor) 
kommer att lottas ut bland de Hongkongbor 
som kavlat upp ärmen och tagit vaccin mot 
covid-19. 

Lotteriet är en del av en kampanj för att få fler 
att vaccinera sig, något som mindre än var 
femte av stadens 7,5 miljoner invånare hittills 
valt att göra. 

Utöver lägenheten kommer priser värda drygt 
800 000 kronor att lottas ut till ytterligare 20 
personer som vaccinerat sig. TT-AFP 

29 Belarusisk 
tv-kanal 
utesluts från 
EBU 
Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, 
utesluter Belarus public service-bolag 
BTRC från organisationen. Det uppger 
man i ett pressmeddelande. 

Beslutet kommer efter att bolaget trots 
påtryckningar från unionen inte anses leva upp 
till kraven om oberoende och yttrandefrihet. I 
pressmeddelandet skriver EBU att man 
övervakat situationen för fria medier i Belarus 
och sedan det ifrågasatta valet i fjol konsekvent 
uppmanat BTRC att upprätthålla och arbeta för 
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yttrandefrihet och oberoende. Efter den senaste 
tidens rapporter om intervjuer som sänds under 
tvång och regimens kontroll över sändningarnas 
innehåll, beslutade i dag EBU:s styrelse att 
utesluta det belarusiska tv-bolaget. 

SVT:s vd Hanna Stjärne stöder beslutet. 

– Situationen för fri journalistik i Belarus har 
passerat alla gränser. EBU har fattat det enda 
rimliga beslutet. Det med förfäran som jag har 
följt utvecklingen i Belarus och det här är en 
viktig markering för yttrandefrihet och 
journalistikens oberoende, säger hon till DN. 

Liberalernas Karin Karlsbro tog tidigare i år 
initiativ till ett försök att stoppa Belarus från 
deltagande i Eurovision Song Contest. Hon 
välkomnar beskedet och menar att det borde ha 
skett för länge sedan. 

– Jag konstaterar att det krävs den kris vi sett 
utspela sig under den här veckan för att ta ett 
sådant beslut. Det vi talar om är en 

statstelevision som är en propagandaverkstad 
för regimen, och chefen för det tv-bolaget står 
på EU:s sanktionslista för brott mot mänskliga 
rättigheter. Det är ett bolag som vid upprepade 
tillfällen sänt filmer på falska erkännanden av 
människor som fängslats och torterats för att 
bekänna brott de inte begått. Förtryckarkanaler 
har ingenting med det europeiska radio- och tv-
samarbetet att göra, säger hon till DN. 

BTRC har två veckor på sig att svara på beslutet 
innan uteslutningen verkställs. 

EBU är en sammanslutning av nationella tv- 
och radiobolag i Europa, och står bland annat 
bakom Eurovision Song Contest. 

Hamilton Steiner 

hamilton.steiner@dn.se 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 
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29 84-åring 
åtalad – hade 
nazistisk 
stridsvagn 
Tyskland. Rättegången har inletts mot en 84-
årig tysk. Under en räd i staden Kiel 2015 
hittades stora mängder av vapen från nazisterna 
i mannens källare. Bland annat ska han ha gömt 
en stridsvagn på drygt 40 ton i den 
specialbyggda källaren. Mannen åtalas nu för 
olaga vapeninnehav. Skulle han dömas riskerar 
han upp till fem års fängelse. TT 

29 Kongolesiska 
ledamöter döda 
i covid-19 
Kongo-Kinshasa. Parlamentet i Kongo-Kinshasa 
har drabbats av coronapandemins dödlighet. 
Minst 32 ledamöter har dött av covid-19, enligt 
parlamentets vice talman Jean-Marc Kabund. 

Parlamentet har två kamrar: senaten med drygt 
100 ledamöter och generalförsamlingen med 
omkring 500 platser. 

TT-Reuters 
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29 Varför detta 
taskspeleri om 
presidentvalet, 
Bashar al-
Assad? 
Efter ett mycket hårt regisserat 
presidentval står det klart att Bashar al-
Assad sitter kvar som Syriens president. 
Demokratiska val eller samarbete med 
FN är ingenting för al-Assad, vars familj 
nu är inne på sitt sjätte decennium vid 
makten. 

KOMMENTAR 

Sent i torsdags kväll meddelande Syriens 
statliga nyhetsbyrå Sana att den sittande 
presidenten Bashar al-Assad vunnit valet som 
hölls tidigare i veckan. al-Assad tog hem 95,1 
procent av rösterna. Hans två – praktiskt taget 
okända – motkandidater fick några få procents 
röster. 

Egentligen är ju informationen meningslös. Det 
har ju stått fullkomligt klart från första början 
att 2021 års presidentval i Syrien inte skulle gå 
rätt och rättvist till.  

Min kollega Saeed Alnahhal behövde inte leta 
länge på nätet för att hitta information som 
tyder på fusk i själva valprocessen: valsedlar 
som är förmärkta med Bashar al-Assads namn, 
högt uppsatta statstjänstemän som med hot 
tvingar folk att gå till vallokalerna, väljare som 
tillåts rösta flera gånger. Och så vidare. 
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Frågan är: varför utsätter Bashar al-Assad sig 
själv och det syriska folket för detta taskspeleri? 
Ingen vettig människa inbillar sig ju att valet 
har gått rätt och rättvist till. Vad har han att 
vinna? 

Den 18 december 2015, när det syriska kriget 
pågick för fullt, röstade FN:s säkerhetsråd om 
resolution 2254 som handlar om Syriens 
framtid. Ett enigt säkerhetsråd röstade ja till 
resolutionen, som bland annat stadgar: 

att Syriens framtid ska beslutas av det syriska 
folket. 

att en fredlig övergångsperiod med vapenvila 
ska leda till utarbetandet av en ny ”trovärdig 
och inkluderande” författning. 

att den nya författningen ska bana väg för fria 
och rättvisa val till parlamentet och till 

presidentposten, val som till en början 
övervakas av FN. 

Sedan dess – i fem och ett halvt års tid – har 
FN:s särskilda sändebud arbetat hårt för att få 
till stånd en ny författning i Syrien. Som i bästa 
fall kan ena det sargade och splittrade landet. 

Under stor vånda har det vaskats fram en 
kommitté med sammanlagt 150 representanter 
– en tredjedel från den syriska regimen, en 
tredjedel från oppositionen och så 50 personer 
från civilsamhället – som med stöd av FN ska 
arbeta fram denna nya författning. 

FN:s tidigare Syriensändebud, svensk-
italienaren Staffan de Mistura, lade ned stor 
möda på att förankra kommitténs arbete hos 
Rysslands president Vladimir Putin som är den 
syriska regimens starkaste uppbackare. 
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När de Mistura lämnade sin post vid årsskiftet 
2018/2019 tog den norske veterandiplomaten 
Geir Pedersen över stafettpinnen. Pedersen har 
försökt få fart på kommittéarbetet. Men i 
februari i år konstaterade en trött och besviken 
Pedersen att han hållit i fem möten i Genève, 
men ”att arbetet med författningsreformen inte 
ens har börjat”. 

Förklaringen till dödläget är den syriska 
regimens totala ointresse för samtalen. De 
ägnar sig åt det som på engelska 
kallas stonewalling – en förhalningstaktik som 
innebär att man avvisar alla förslag och inte tar 
några egna initiativ. 

Därför får Syriens medborgare hålla till godo 
med de charader som det nyss genomförda 
presidentvalet innebär. En ordning som också 

innebär att Syrien betraktas som en paria i 
världssamfundet.  

Ingen av västvärldens stormakter eller 
kreditinstitutioner, som Världsbanken, vill ge de 
nödvändiga mångmiljardlån som behövs för 
återuppbyggnaden av det krigsskadade Syrien. 

Men Bashar al-Assad sitter kvar. 
Diskussionerna om Syrien handlar numera inte 
om huruvida landet kommer att slå in på en mer 
demokratisk väg, utan om Bashar kommer att 
efterträdas av sin fru, Asma, eller sin äldste son, 
Hafez. 

Erik Ohlsson 
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29 Marianne 
Björklund: Kina 
går i taket efter 
att USA vill 
utreda 
smittkällan 
Sökandet efter ursprungskällan till 
covid-19 är på väg att bli nästa 
infekterade konflikt mellan världens två 
stormakter.  

USA är ute efter att stigmatisera Kina, 
hävdar kommunistpartiet sedan 

president Biden tillsatt en utredning om 
ursprunget. Men så länge Kina inte delar 
med sig av all information kommer 
misstankar om att landet döljer något att 
bita sig fast. 

KOMMENTAR Den så kallade 
laboratorieteorin har fått allt större 
uppmärksamhet den senaste veckan. Det 
handlar om misstankarna om att ett 
laboratorium som forskar på coronavirus i 
Wuhan, där utbrottet av covid-19 började, av 
misstag ska ha läckt viruset.  

Teorin har florerat ända sedan viruset fick sin 
spridning. Särskilt Donald Trump förde ofta 
fram den, vilket kan ha bidragit till att den 
snabbt avfärdades som en konspirationsteori av 
många. Dessutom anser majoriteten forskare att 
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det är troligare att viruset har spridit sig från ett 
djur till människan. 

Men något bevis för vare sig den ena eller andra 
teorin finns inte. Och på senare tid har det 
framkommit uppgifter som gör att flera vill titta 
närmare teorin om att viruset av misstag 
spridits från ett laboratorium. Bland annat har 
underrättelsetjänsten i USA avslöjat att tre 
medarbetare vid Wuhans virologiska institut 
insjuknade redan i november 2019, två månader 
innan utbrottet tog fart alltså. Vad de var sjuka i 
är dock inte klarlagt. 

Nu har USA:s president Joe Biden beordrat att 
underrättelsetjänsten går till botten med 
virusets ursprung. Dessutom har USA:s 
hälsominister Xavier Becerra krävt att 
Världshälsoorganisationen, WHO, gör en ny 
internationell oberoende utredning av viruset.  

WHO har redan gjort en utredning som kom till 
efter att ett expertteam tillåtits besöka Wuhan 
där de vallades runt av sina kinesiska värdar. 
Deras slutsats var att det är mest troligt att 
viruset uppstått genom smitta från djur till 
människa. Laboratorieteorin avfärdades som 
”extremt osannolik”. Men efter besöket klagade 
flera av experterna på att de inte hade fått 
tillgång till rådata, utan endast fått ta del av vad 
deras kinesiska kollegor kommit fram till.  

Hur viruset startade är avgörande att veta för 
att hindra framtida pandemier. För alla. 
Covid-19 har tagit 3,5 miljoner liv.  

Men talespersoner för den kinesiska regimen 
reagerar med ilska på Bidens senaste besked om 
en utredning, och Kina tycks inte vara villigt att 
samarbeta. I stället anklagas USA för politisk 
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manipulation och för att inte bry sig om fakta 
och sanning.  

I ett försök att skifta fokus från kärnfrågan, 
virusets ursprung, hävdade Zhao Lijian, 
talesperson vid kinesiska utrikesdepartementet, 
att USA:s underrättelsetjänst har en ”mörk 
historia” av att sprida desinformation. Han 
nämnde de felaktiga uppgifterna om att Irak 
framställde kärnvapen – uppgifter som ledde 
till Irakkriget. USA vill stigmatisera Kina igen, 
enligt propagandaorganet Global Times. 

Jakten på virusets ursprung ser därmed ut att 
ytterligare förvärra den spända relation som 
redan råder mellan USA och Kina. De två 
länderna ligger redan i handelskrig med 
varandra. När deras utrikesministrar möttes för 
första gången i Alaska i år haglade giftpilarna, 
och Bidens administration har tagit tydlig 

ställning i frågor som Hongkong och Xinjiang. 
Områden som Kina hävdar är ”interna 
angelägenheter”. 

Vad gäller viruset finns det ett enkelt sätt för 
Kina att bli av med misstankarna om att det 
spred sig från laboratoriet. Landet kan bjuda in 
internationella forskare, låta dem granska på 
plats i Wuhan och göra all data tillgänglig.  

Men det verkar inte vara ditåt det barkar. Vid 
WHO:s årliga möte i veckan slog Kinas 
representant fast att granskningen av viruset i 
Kina är fullföljd och att uppmärksamheten nu 
bör riktas mot andra länder. 

Marianne Björklund 
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29 Fritt fram att 
köpa diktatorns 
bubbel 
Trots de senaste dagarnas upptrappning i 
Belarus fortsätter Systembolaget att sälja 
ett sovjetnostalgiskt bubbel, vars 
majoritetsägare är den belarusiska 
staten. 

– Om UD kommer med nya riktlinjer 
kommer vi behöva ta ställning till det, 
säger Systembolagets presschef Anders 
Porelius.  

Det mousserande vinet Sovjet Sparkling Wine 
kallas i folkmun för sovjetisk champagne, med 

en smak som beskrivs som fruktig och något 
blommig. Men bakom etiketten finns en inte 
lika välpolerad verklighet.   

Vinet tillverkas av Minsk Sparkling Wines 
Factory, vars majoritetsägare är den belarusiska 
staten. Situationen i landet har varit särskilt 
laddad sedan Aleksandr Lukasjenkos, som styrt 
landet sedan 1994, utnämnt sig till vinnare i 
valet 2020. Belarusierna har uttryckt sitt 
missnöje genom kraftiga demonstrationer. 
Samma stat har fått strålkastarljuset på sig de 
senaste dagarna efter att ha tvingat ned ett 
Ryanair-plan, för att därefter tillfångata och 
fängsla den regimkritiska journalisten Raman 
Pratasevitj och hans flickvän. 

FN:s organ för civil flygfart kommer att utreda 
händelsen, och EU diskuterar just nu utökade 
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sanktioner mot Belarus för att sätta press på 
regimen.  

Än så länge får dock det sovjetnostalgiska 
bubblet stå kvar på Systembolagets hyllor.  

– Vi följer utvecklingen noga. Om UD kommer 
med nya riktlinjer kommer vi behöva ta 
ställning till det. Just nu har vi inga besked, 
säger Systembolagets presschef Anders 
Porelius.  

Vinet är en del av Systembolagets 
beställningssortiment sedan den 15 december 
2020, och finns även i två butiker i Danderyd 
och Umeå enligt hemsidan. Det har tidigare 
kritiserats av föreningen Sveriges belarusier. 

Drycken får säljas, trots sina kopplingar med 
den belarusiska staten, med hänvisning till att 
tillverkaren följer en uppförandekod som ger 

anställda rätt att fritt organisera sig fackligt och 
förbjuder särbehandling på grund av åsikter 
eller politisk tillhörighet. En tredje part grans-
kar detta opartiskt å Systembolagets vägnar. 

Om UD uppdaterar sina riktlinjer blir det första 
gången som Systembolaget plockar bort en 
produkt ur sortimentet med hänvisning till 
internationella handelssanktioner.  

Julia Caesar 

julia.caesar@di.se 
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29 Amat 
Levin: EU:s politik 
fortsätter förvandla 
Medelhavet till en 
massgrav 
Trots att libyska kustbevakningen skjuter 
mot migrantbåtar och under hot tvingar 
människor att vända om fortsätter EU att 
stötta den. Det återstår att se om unionen 
kommer att hörsamma FN:s krav på att 
förhindra dödsfall på Medelhavet, 
skriver Amat Levin. 

Knappt halva året har gått och dödssiffran har 
redan passerat 700. Medelhavet har beskrivits 
som världens dödligaste migrantväg, särskilt 
den centrala rutten mellan Libyen och Italien 
samt Malta. Trots att antalet migranter som 
korsat Medelhavet har minskat under de 
senaste åren har den procentuella dödligheten 
ökat. 

I tisdags släppte UNHCR, FN:s 
flyktingkommissariat, en rapport som ännu en 
gång bekräftar det många varnat för; att det 
höga antalet dödsfall inte inträffar trots, utan på 
grund av, EU:s migrationspolicy. 

I rapporten ”Lethal Disregard – Search and 
Rescue and the Protection of Migrants in the 
Central Mediterranean Sea” riktas svidande 
kritik mot unionen. Trots att det 2017 
rapporterades att svarta afrikanska migranter 
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såldes på libyska slavmarknader har det 
fragmenterade och krigshärjade landet fortsatt 
motta EU-pengar i ett ändlöst projekt för att 
hindra migranter från att nå Europa. 

Officiellt påstås EU stötta den libyska 
kustbevakningen i syfte att förbättra dess 
förmåga att utföra räddningsoperationer och för 
att förhindra det illegala smugglandet av 
människor. 

I praktiken har stödet gett ökat mandat till en 
kustbevakning känd för sina vårdslösa 
ingripanden. Flera fall visar hur de skjuter mot 
migrantbåtar, får dem att kapsejsa eller förstör 
deras motorer för att under hot tvinga dem att 
återvända till Libyen.  

De som har tur hamnar i osanitära 
förvaringscenter där de misshandlas och får 

undermålig föda. Resten riskerar tortyr, 
kidnappning, utpressning, tvångsarbete och 
sexuellt våld. 2017 års slavauktioner var inga 
engångshändelser, fortfarande vittnar 
migranter om brännmärkningar, kvinnor säljs 
till prostitution och män tvingas slava på 
bondgårdar och byggarbetsplatser, eller agera 
frontlinjesoldater i väpnade konflikter.  

I takt med att Europas Medelhavsländer har 
minskat antalet räddningsaktioner har den 
libyska kustbevakningens operationer ökat. 
Under 2020 gensköt de sammanlagt 10 350 
migranter som de sedan tvingade tillbaka till 
Libyen, en ökning med nära 2 000 jämfört med 
året innan. Mot bakgrund av vad människor 
utsätts för när de hamnar i libyskt förvar anser 
FN att återförandet bryter mot principen om 
”non-refoulement”, det vill säga rätten för 
migranter att inte avvisas till platser där deras 
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liv är i fara eller där de löper risk att behandlas 
omänskligt. 

Samtidigt har europeiska hjälporganisationer 
som svarat på nödanrop motarbetats eller 
kriminaliserats. Fyra medlemmar av den 
italienska volontärgruppen Iuventa10 riskerar 
just nu upp till 20 års fängelse för sina 
räddningsaktioner.  

FN:s rapport riktar även kritik mot europeiska 
Medelhavsländer som regelbundet undvikit att 
svara på sjönödslarm eller satt egna skadliga 
metoder i system. Malta påstås exempelvis ha 
anlitat privata fartyg för att driva bort 
migrantbåtar och Grekland anklagas för så 
kallade ”push backs” – att med våld pressa 
tillbaka migranter över landgränsen. Länderna 
ska också ha saboterat båtmotorer och lämnat 
fartyg att flyta planlöst i flera dagar med snabbt 
sinande ransoner. 

FN:s långa lista med krav på reformer fordrar 
att EU-länderna tar ett kollektivt ansvar för att 
förhindra dödsfall, upphör med att överlåta sök- 
och räddningsoperationer till Libyen och pausar 
ekonomiska och logistiska stöd till den libyska 
kustbevakningen till dess att landet kan bevisa 
att ingripanden görs på ett humant sätt. 

Det återstår att se om fördömandet utmynnar i 
några konkreta förändringar. FN:s rapport 
offentliggörs samtidigt som EU aktivt söker nya 
avtal, inte bara med Libyen utan också med 
Tunisien och Marocko.  

”Vi kan inte ta emot hela världens flyktingar” 
upprepar vi som ett mantra medan vi blundar 
för en politik som förvandlar Medelhavet till en 
allt större massgrav. 

Amat Levin 

195



30 Så kunde Island bli 
landet som pandemin 
missade 
På Island har livet efter pandemin redan 
börjat. Om det ens har varit någon pandemi. 
För jämfört med resten av världen framstår det 
som landet som coronaviruset hoppade över – 
åtminstone nästan. Sverige har nästan 500 
gånger fler döda i covid-19. 

Visst, Island är litet och isolerat. Men det är 
inte enda förklaringen. 

I ett rum på puben The Irishman träffar vi ett gäng i 
25-årsåldern som sjunger karaoke så saliven flyger i 
luften. Jóhanna Embla och Ída Logadóttir betar av 
låtarna från Disneyfilmen ”Vaiana” och alla jublar. 

Folk pratar tätt intill varandras öron, som man gör när 
volymen är hög. 

En vanlig kväll i Reykjavik, i maj 2021. Så olik kvällar i 
nästan alla andra europeiska huvudstäder. 

Det enda här som påminner om pandemin är 
plastflaskan med handsprit på bardisken. En blond 
kortklippt tjej tar upp den på skoj och låtsas halsa 
några klunkar. Sedan bestämmer hon sig för ännu en 
öl i stället. 

Islänningarna tycker precis som alla andra att året som 
gått har varit en prövning. 

Men nu verkar prövningen vara över. 

Tre nya fall av coronasmitta noterades i torsdags på 
hela Island. Inte en enda patient är nu inlagd på 
sjukhus med covid-19, sedan den sista skrevs ut i 
veckan, ungefär samtidigt som antalet inlagda i Sverige 
understeg 1 000 för första gången på ett halvår. Mer än 
halva den isländska befolkningen har fått sin första 
vaccindos. 
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Folk börjar se ljuset i tunneln. Men sett från 
omvärlden har den isländska tunneln aldrig varit 
särskilt mörk. 

Island är ”Nordens Nya Zeeland” – ett land som i stort 
sett lyckades stampa ut smittan. Två gånger under 
pandemin har antalet smittade varit nere på noll, för 
att sedan komma tillbaka i tre vågor. Nu är den sista av 
vågorna på väg att dö ut. 

De totalt 30 dödsfallen i covid-19 här har drabbat 
anhöriga och vänner på precis samma sätt som i andra 
länder. Och vissa av de totalt 55 personer som har 
behövt intensivvård och överlevt har men för livet. 

Men faktum kvarstår: den isländska dödssiffran är 
lägst i Europa, räknat per 100 000 invånare. Det totala 
antalet konstaterat smittade, under hela pandemin, är 
6 571. Jämför med Sveriges 1 068 473. 

Visst, Island är ett litet land med bara drygt 360 000 
invånare. Sverige har 29 gånger så stor befolkning – 
men 162 gånger fler smittade och 482 gånger fler döda. 

Vilken är Islands hemlighet? 

Jag ställer frågan till statsminister Katrín Jakobsdóttir 
när hon kommer ut från ett regeringssammanträde. 

– Det finns nog ingen särskild hemlighet. Vi är ju en ö, 
så det har varit enkelt att ha restriktioner vid gränsen. 
Det har vi ju haft, säger statsministern som har 
bråttom på väg till sin första vaccinspruta. 

Och det stämmer ju att Island är isolerat från 
omvärlden. Gränsen utgörs i princip av en enda punkt: 
Keflaviks internationella flygplats utanför Reykjavik. 

De som landar där är lätta att kontrollera. Både 
islänningar och utlänningar pcr-testas sedan augusti i 
fjol direkt vid ankomst och släpps inte in förrän de kan 
visa ett negativt resultat. Resande från länder med hög 
smittspridning, som Sverige, får inte komma in i landet 
alls. 

Alla utlänningar – utom de som är vaccinerade eller 
har bevis på antikroppar – får dessutom sitta isolerade 
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på särskilda hotell i ytterligare fem dagar, oavsett om 
det första testet är negativt. 

Men Katrín Jakobsdóttir är ändå onödigt blygsam. För 
det unika i Islands coronastrategi handlar mer om hur 
smittan har hanterats inne i landet. 

På fjärde våningen i ett kontorshus i Reykjavik finns 
navet i den isländska smittbekämpningen. Här sitter 
de poliser och sjuksköterskor som spårar alla som 
testats positivt, och alla som de har kommit i kontakt 
med. 

Och alla – det betyder verkligen alla utan undantag. 

Sjuksköterskan Matildur Vidisdóttir berättar hur det 
går till. 

– När någon har testats positivt får de ett samtal från 
sjukhuset. Sedan ringer vi upp dem, ibland bara några 
minuter efteråt. Vi kontrollerar var de har varit de 
närmaste dagarna och vilka de har träffat. Sedan ringer 
vi upp var och en av dem och berättar att de nu måste 
sitta i karantän. 

Gruppens chef, polisinspektör Jóhann Skúlason, 
berättar att det har förekommit att så många som 200 
personer måste isolera sig på grund av ett enda fall av 
covid. 

– Men de allra flesta tar det bra. 95 procent av 
befolkningen tycker att detta är viktigt. 

Jóhann Skulason arbetar i vanliga fall med organiserad 
brottslighet och pengatvätt. Han tycker att det finns 
gemensamma nämnare med hans nuvarande jobb som 
smittspårare. 

– Det handlar om att samla information, ta reda på 
sanningen och agera därefter. 

Ibland kan sanningen vara att en smittad person håller 
sig undan. Då åker en polispatrull ut och griper 
honom. 

På en whiteboard sitter kartor över Island, med kluster 
av smitta utmärkta som cirklar. Gruppen oroas just nu 
över vad de betraktar som ett utbrott i Saudarkrokur, 
en ort på norra Island med 2 600 invånare. Utbrottet 
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visar sig bestå av fyra smittade – och hela byn är satt i 
karantän. 

Smittspårarna har också tillgång till detaljerade ”träd” 
som visar exakt hur smittan har spridits i landet, från 
person till person. En enda smittad var exempelvis 
”roten” till nästan 3 000 fall under den värsta av 
Islands smittvågor. 

Hur kan islänningarna kartlägga smittan i detalj? Inget 
annat land gör det. 

Mannen bakom den unika strategin heter Kári 
Stefansson och är en av Islands mest kända forskare 
och affärsmän. Han är vd och grundare till Decode 
genetics, ett företag vars affärsidé är att kartlägga alla 
islänningars arvsmassa och därigenom få kunskap om 
risker att drabbas av olika sjukdomar. I Decodes arkiv 
finns dna-uppgifter för mer än två tredjedelar av 
landets befolkning. 

När pandemin bröt ut förra vintern bestämde sig Kári 
Stefánsson för att hjälpa till. 

– Vi kastade allt annat överbord. Vi satte upp ett 
testlabb på fem dagar, vilket regeringen inte klarade 
av. Sedan tog vi gradvis över det mesta av diagnoserna 
i mer än ett år. 

Men än mer viktigt var att Decode hade verktyg för att 
analysera viruset i detalj, så kallad sekvensering. Detta 
har gjorts för samtliga positiva fall av covid-19 på 
Island, men inte i något annat land. 

Metoden används ofta för att se vilken virusvariant 
någon har smittats av, exempelvis den brittiska eller 
brasilianska. Men den kan också användas i 
smittspårning. 

– Om en person testar positivt i Reykjavik och en på 
nordkusten, då ställer vi frågan om det är två 
oberoende händelser. Eller om de har smittats av 
samma person. Det kan man avgöra genom att se på 
mutationsmönster hos viruset, säger Kári Stefánsson. 
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Resultatet är de ”smittoträd” som poliserna och 
sjuksköterskorna använder i sitt arbete några kvarter 
från Decode genetics. 

Vad kan Sverige, det nordiska land som har drabbats 
hårdast av pandemin, lära av Island? Vi ställer frågan 
till alla vi möter i Reykjavik. 

Statsminister Katrín Jakobsdóttir svarar diplomatiskt 
att ”det är svårt att ge goda råd” och att 
”omständigheterna skiljer sig så mycket”. 

– En stor del är ju faktiskt att vi är ett så litet land. 

Den frispråkige Kári Stefánsson är mer direkt. Han 
säger menande att det ”inte har gått särskilt bra för er”. 

– I början hade ju många underliga idéer om hur vi 
skulle uppnå flockimmunitet. Vad heter er kille nu 
igen? Anders Tegnell. Ja, han gjorde en satsning som 
inte var så bra. Men det var ett informerat beslut, av en 
intelligent man. Det var bara det att han hade fel. Och 
många har fått betala priset för det. 

Vi träffar också Thórólfur Gudnason, Islands 
chefsepidemiolog och motsvarighet till Sveriges 
Tegnell. Han är precis som statsministern artig och 
diplomatisk. 

– Jag känner ju Anders väl och har jobbat med honom 
i många år. Men... jag menar att man inte kan skylla 
allt på en person, säger chefsepidemiologen tvekande. 

– Jag tror att i Sverige tänkte man att det som händer 
kommer att hända ändå. Om epidemin kommer 
tidigare till Sverige så går den över fortare. Och det är 
ju riktigt om det inte kommer vaccin. Men ur mitt 
perspektiv var det bättre att inte låta smittan röra sig i 
befolkningen och skapa alla möjliga problem. 

Ändå har Island inte infört någon allmän lockdown, 
inga utegångsförbud. Det har inte behövts. Skolor och 
universitet har hållits öppna, med undantag för två 
veckor i mars i år. 

På en punkt är Thórólfur Gudnason kritisk mot i stort 
sett alla andra länder. Han menar att de flesta har varit 
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alldeles för slappa när det gäller att kontrollera sina 
gränser. 

– Det är där jag går mot strömmen. Både den 
europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO 
har sagt att det inte är någon idé att ha restriktioner 
vid gränser. Jag håller inte alls med om det, och har 
protesterat skriftligen till ECDC. 

Chefsepidemiologen talar om en ”nordisk modell”, där 
experter ger råd till politikerna. I hans fall handlar det 
främst om tre saker: testning, smittspårning och 
isolering av alla smittade. 

Regeringen har sedan i stort sett gjort precis vad 
Thórólfur Gudnason har bett den göra. 

Ungefär som i Sverige alltså. Det är bara att råden har 
skiljt sig åt på några viktiga punkter. 

På en lugn gata ett par kvarter från Landspítali, Islands 
nationella sjukhus, ligger Lind hotel. 

Det är inget vanligt hotell. Gästerna är hälften av 
Islands covidsjuka – 20 personer den dag vi kommer 
på besök. 

– För en vecka sedan var det dubbelt så många. Så det 
känns som att vi är på väg ur det här, berättar 
hotellchefen Gylfi Thorsteinsson. 

Han är en marknadsförare som hamnade i 
covidbranschen av en slump. 

– Jag hade jobbat mycket frivilligt inom Röda korset så 
när smittan kom hit frågade någon om jag ville ta tag i 
isolering och karantän. På den vägen är det, jag har 
jobbat med detta i 14 månader nu. 

Ett par gånger om dagen tar han på sig full 
skyddsutrustning och går runt och pratar med 
gästerna. De får inte på några villkor lämna sina rum, 
och frukost, lunch och middag lämnas utanför 
dörrarna. 

Gylfi Thorsteinsson är avlönad av staten, och han har 
upp till 80 volontärer som arbetar för honom. Förutom 
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”covidhotellet” driver han flera andra hotell där 
ankommande turister sitter i karantän. 

Hotellnotorna står isländska staten för, liksom all 
testning. Alla sjuka blir uppringda dagligen av 
sjukhusets personal som kontrollerar hur de mår. 

På puben The Irishman får man inte trängas som förr. 
Alla måste ha sittplats. 

En av Islands tre smittvågor uppstod just här, när två 
franska turister bröt sin karantän i september i fjol. 
Över hundra smittade personer kunde spåras till deras 
ödesdigra barrunda denna enda kväll – och 
chefsepidemiologen Thorolfur Gudnasson var rasande 
under en presskonferens. 

I dag är det nästan full ruljans igen, och kön utanför 
ringlar lång vid niotiden. 

Vid ett bord fullt med ölglas och drinkar sitter ett glatt 
gäng killar och tjejer mellan 20 och 30 års ålder, alla 
lediga från jobbet på en annan restaurang. Blonderade 
Gunnlaugur Björnsson – som alla kallar Gulli – håller 

låda och småhånglar med två av sina kvinnliga 
kolleger. 

– Reykjavik öppnar nu, det ser du ju själv. Det har 
varit ett trist år. Visst har folk kunnat träffa nån, de har 
ju kvar Tinder på sina telefoner. Men nu blir det 
annorlunda. 

Gänget går vidare mot en efterfest och Gulli gör high 
five med kända och okända längs bargatan 
Austurstræti. 

Han har just fått sin första vaccinspruta och tror på en 
partysommar. 

– Nu är det slut på smittan. Om det ens var någon 
pandemi. För min del har jag aldrig träffat en enda 
människa som har haft covid. 

Ingmar Nevéus 

Fakta. Pandemin i siffror 
Befolkning 
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Sverige 10,4 milj 

Island 364 000 

Döda under pandemin 

Sverige 14 451 

Island 30 

Döda per 100 000 inv 

Sverige 140 

Island 8 

Totalt antal konstaterat smittade under 
pandemin 

Sverige 1 068 473 

Island 6 571 

Totalt antal patienter i intensivvård under 
pandemin 

Sverige 7 463 

Island 55 

Bekräftade nya fall av covid-19 per 100 000 
invånare de senaste 14 dagarna 

Sverige 388 

Island 9 

Data från den 27 maj 

Källor: SCB, Svenska Intensivvårdsregistret, covid.is 
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30 Miljardpaket ska 
stötta oppositionen i 
Belarus 
EU-länderna enade sig snabbt om åtgärder mot 
Belarus efter kapningen av ett Ryanair-plan. 
Nästa steg är ett mångmiljardpaket för att 
stödja landets opposition och ett framtida 
demokratiskt Belarus. 

Christian Danielsson, EU-kommissionens chef i 
Sverige, var på sitt lantställe när han i söndags fick 
höra om Ryanair-planet som beordrats att landa i 
Minsk. 

– Jag blev chockerad och tänkte att nu har de gått över 
gränsen. Det här är ett inrikesflyg inom EU, mellan 
Aten och Vilnius. Detta görs mot europeisk suveränitet, 
säger han.  

– Senare insåg jag att det även är en 
flygsäkerhetsfråga. De använder sig ju av en viktig 
nödmekanism för att tvinga ned ett flygplan. 

Han citerar vad EU-kommissionens ordförande Ursula 
von der Leyen sagt: det är så här en diktatur agerar när 
den bekämpar yttrandefrihet och griper en journalist 
knuten till oppositionen. 

Christian Danielsson är sedan förra året stationerad i 
Stockholm, men har länge arbetat i Bryssel. Åren 
2013–2020 var har generaldirektör för EU:s 
grannskapspolitik, där bland annat Belarus ingår. 
Danielsson beskriver EU:s relationer med Georgien, 
Moldavien och Ukraina som djupa och goda. 

– Relationen med Belarus har varit mer begränsad. 
Det är en autokrati, diktatur säger många. Vi har hela 
tiden uttryckt vilken väg vi vill se Belarus gå – som att 
hålla fria val och att frige politiska fångar.  

Sedan valet i augusti förra året och de protester och 
massgripanden som följde, är EU:s relation usel med 
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Belarus. EU utökade i höstas sina sanktioner mot 
personer och företag. I stället försöker unionen ha 
kontakter med civilsamhället och samarbeta med 
oppositionen. 

– Vi har mycket nära kontakter, inte minst med 
oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja. 

Kontakterna har lett till att EU-kommissionen tagit 
fram ett investerings- och reformpaket på upp till tre 
miljarder euro, runt 30 miljarder kronor. Pengarna ska 
finnas redo den dagen Belarus blir en demokrati. I 
grova drag handlar det om lån och bidrag för att få 
ordning på Belarus vacklande ekonomi och att 
reformera rättsväsende, administration samt 
näringsliv för att skapa förtroende för utländska 
investeringar. Och så vidare. 

– Allt detta är beroende av att det finns en vilja i 
Belarus att gå i en demokratisk riktning. Med sittande 
regimen är de utsikterna väldigt små, för att uttrycka 
sig milt. 

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har 
bjudit in Svjatlana Tsichanouskaja till G7-gruppens 
möte i juni i Cornwall. 

– Det visar uttryckligen att internationella samfundet 
vill se en förändring i Belarus, säger Christian 
Danielsson. 

På EU-toppmötet nyligen enades de 27 stats- och 
regeringscheferna om nya åtgärder mot Belarus. Bland 
annat stoppas landets flygbolag från att trafikera EU-
länderna.  

Toppmötet efterlyste också förslag om riktade 
ekonomiska sanktioner mot landet. När EU:s 
utrikesministrar möttes i torsdags nämndes drivmedel, 
metaller och Belarus stora exportprodukt 
kaliumkarbonat som tänkbara mål. 

Ska det snabba och eniga agerandet gentemot Belarus 
ses som ett trendbrott i EU:s utrikespolitik? 

– Vi har aldrig ställts inför den här typen av 
oacceptabelt agerande tidigare. Utifrån den ansatsen är 
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det svårt att tala om trendbrott. Men det står alldeles 
klart att EU kan agera starkt och skarpt, säger 
Danielsson. 

Toppmötet enades även om ett gemensamt uttalande 
om Ryssland, är det ett tecken på större samordning? 

– Jag tycker det är ett tydligt uttryck för samsyn 
mellan medlemsländerna, som man har sett de senaste 
månaderna när det gäller Ryssland. Slutsatserna från 
toppmötet är rätt skarpa, både när det gäller att 
beskriva situationen och peka på grunden för vår 
politik. 

Redan på toppmötet i juni ska EU-länderna ånyo 
diskutera relationen med Ryssland. Till dess ska EU-
kommissionen och EU:s utrikeschef Josep Borrell 
presentera politiska alternativ till de principer som 
guidar EU i dag i relationen med Ryssland. 

Tror du att EU blir mer enigt framöver i 
utrikespolitiken? 

– Det beror vilka frågor det handlar om. Vissa frågor är 
svårare, som Mellanöstern. Där är det slutsatser från 
2009 som fortfarande gäller. 

Pia Gripenberg 

Fakta. Nya USA-
sanktioner 
USA återinför sanktioner mot nio statsägda 
belarusiska företag och ett antal nyckelpersoner inom 
president Aleksandr Lukasjenkos regim. 

Sanktionerna kommer efter det att Belarus i söndags 
tvingade ner ett Ryanairplan. Ombord fanns den 
regimkritiske journalisten Raman Pratasevitj som 
greps och riskerar upp till 15 års fängelse. Även 
Protasevitjs flickvän, den ryska juridikstudenten Sofia 
Sapega, greps och riskerar fängelse för påstådda brott 
kopplade till regimkritiska aktiviteter. 

Amerikanska medborgare varnas för att åka till Belarus 
och landets flygbolag uppmanas att ”utöva extremt 
försiktighet” om de överväger att flyga över belarusiskt 
luftrum. 

TT-AFP-Reuters 
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3o Nya covidfall 
stänger delar av 
miljonstad 
Kina. 20 nya fall av covid-19 den senaste veckan har 
fått kinesiska myndigheter att stänga delar av 15-
miljonersstaden Guangzhou. Boende i området 
uppmanas att hålla sig hemma tills dess att testningen, 
som genomförs av personal som går dörr till dörr, är 
klar. 

Marknader, skolor och nöjesetablissemang i området, 
som ligger nära stadens centrum, stängs också för att 
stoppa smittspridningen. 

Kina har rapporterat drygt 91 000 fall av covid-19 och 
över 4 600 dödsfall i pandemin. 

TT-AFP-Reuters 

30 Försökte smuggla 
102 apor i nätpåsar 
Thailand. De 102 makakerna hade stuvats ner i blå 
nätpåsar och gömts i korgar på flaket till en pickup. 
Men thailändska myndigheter avslöjade 
smugglingsförsöket . 

Lastbilen stoppades när den var på väg till en provins i 
Thailand som gränsar till Kambodja. I videoklipp som 
släppts av viltvårdsmyndigheterna ses hur aporna 
kämpar för att få luft. 

Veterinärer har inrättat ett fältsjukhus där 80 makaker 
nu får vård. Minst 18 har dock dött. 

Lastbilschauffören har gripits. 

TT-Reuters 
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30 26 
timmar tog det för 45-åriga Tsang Yin-Hung från 
Hongkong att ta sig upp på världens högsta berg, 
Mount Everest. Det är rekord – så snabbt har ingen 
kvinna bestigit berget från baslägret. Vanligtvis brukar 
klättrare tillbringa flera dagar där innan de beger sig av 
mot toppen. 

I söndags förra veckan blev 75-årige Arthur Muir den 
äldste amerikanen att bestiga Mount Everest. Han slog 
Bill Burke, som var 65 år när han gjorde samma sak 
2009. 

TT-Reuters 

30 Oro för marint liv 
efter fartygsbrand 
Sri Lanka. Flera ton plast och annat avfall från ett 
brinnande containerfartyg spolas i land på Sri Lankas 
stränder. 

Myndigheterna oroar sig för att det ska skada djurlivet 
i området, som är känt för sina krabbor, jumboräkor 
och vackra turiststränder. 

– Det här är förmodligen den värsta föroreningen av 
våra stränder i vår historia, säger Dharshani 
Lahandapura, chef för Sri Lankas marina miljö- och 
skyddsmyndighet. 

TT-AFP 

208



30 Läkaren om 
dödstalen: Man blir 
rädd för att bygga upp 
relationer till patienter 
Läkaren Gautam Harigovind har befunnit sig 
mitt i den andra våg av skenande covidsmitta 
som drabbat Indien. 

Som medicinsk ansvarig på Bombays största 
coronasjukhus har krisen förändrat honom 
både som läkare och människa. 

– Jag har blivit rädd för att bygga upp 
relationer till patienterna. I början gjorde jag 
det, men när jag kom tillbaka nästa gång var 
deras sängar tomma och jag blev förkrossad.  

Sedan september förra året har Gautam Harigovind sin 
arbetsplats i en gigantisk plåtlada i stadsdelen Bandra 
Curla Complex i Indiens största stad Bombay. Normalt 

används byggnaden för att förvara cement. Nu är den 
ombyggd till ett provisoriskt sjukhus med 28 
vårdavdelningar och 1 000 sängplatser, det största 
coronasjukhuset i 20-miljonersstaden. Organisationen 
Läkare utan gränser har det medicinska ansvaret vid 
anläggningen. 

Den riktigt akuta krisen är över för den här gången, 
men de senaste månaderna har varit smått overkliga 
för vårdpersonalen. Bombay och delstaten 
Maharashtra drabbades värst i början av den andra 
vågen. Smittspridningen tog fart den andra veckan i 
april och kulminerade i månadsskiftet april–maj.  

– Om det kom 100 nya patienter den ena dagen, så var 
det 200 nästa dag och 300 dagen därpå. I april fanns 
det inte sängplatser till alla som behövde. Vi arbetade 
så mycket vi kunde, men det räckte inte, säger Gautam 
Harigovind. 

Många som togs in på sjukhuset var svårt sjuka och 
under april blev patienter som avled en påtaglig del av 
arbetsdagarna. Gautam Harigovind säger att han 
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snabbt lärde sig att avgöra om en nyinskriven patient 
var i riskzonen. 

– Vi bestämde oss för att prata med patienterna om 
hur utsikterna ser ut. Vi frågar hur de vill att vi ska 
agera om slutet närmar sig. Ska vi anstränga oss för att 
hålla dem vid liv så länge som möjligt eller låta tiden 
ha sin gång och låta dem somna in? I de flesta fall 
uppskattas de här samtalen. De förstår vad som 
riskerar att hända och kan förbereda sig inför det. 

Gautam Harigovind säger att han normalt är mån om 
att bygga relationer med patienterna, men för att klara 
den här extrema situationen har strategin blivit den 
motsatta. Han har slutat nämna patienterna vid namn 
när han pratar med kollegor. Han säger inte längre 
”min patient” utan bara ”patienten”. Samtidigt är det 
viktigt att inte framstå som cynisk framför de många 
unga och nyutbildade läkare som arbetar på sjukhuset. 

– Den senaste patienten jag engagerade mig i var en 
31-årig man som bara talade franska. Vi försökte ta 
reda på vem han var och varför han hade hamnat hos 

oss. Nästa dag när jag skulle titta till honom hade han 
avlidit. 

När trycket började minska på vården uppstod nya 
problem. Förra veckan drog en kraftig cyklon in över 
Indiens västkust med vindstyrkor på 50 sekundmeter. 

– Hela vårt sjukhus var tvunget att evakueras. 243 
patienter, varav 80 där tillståndet var allvarligt eller 
kritiskt, flyttades till andra, säkrare byggnader.  

En annan faktor som försvårar arbetet är värmen. Så 
här års, innan monsunregnen börjar, är det som 
varmast i Indien. I Bombay är luftfuktigheten 70 
procent. 

– Inne i sjukhuset är det mer än 40 grader varmt. 
Ventilationen är dålig, byggnaden är inte anpassad till 
den nuvarande användningen. Det är olidligt för 
patienterna. Personalen arbetar i full 
skyddsutrustning, med dubbla handskar, visir och 
ansiktsskydd. Patienter svimmar i värmen, läkare 
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svimmar, sjuksköterskor svimmar, säger Gautam 
Harigovind. 

Vilken är den största utmaningen just nu? 

– Att se till att Indien är ordentligt förberett när den 
tredje vågen kommer. Ett av Läkare utan gränsers 
uppdrag är att utbilda vårdpersonal så att de kan 
arbeta på covidavdelningar. 

När smittspridningen exploderade tidigare i våras togs 
Indien på sängen. Sjukvården hade rustats ned, 
syrgasproduktionen hade minskat och landets 
hindunationalistiska premiärminister Narendra Modi 
hade själv medverkat vid valmöten med tiotusentals 
deltagare. Livet hade återgått till det normala. 

– Vi förväntade oss en andra i början av året, men när 
allt såg lugnt ut i februari och början av mars började 
både politiker och vårdpersonal att slappna av och 
ägna tid år sysslor som blivit lidande under pandemin. 

Indien hade garden nere, men enligt Gautam 
Harigovind kunde ingen ha förutsett vad som väntade. 

På bara några veckor ökade antalet nya bekräftade fall 
från 80 000 om dagen till mer än 350 000. 
Rekordnoteringen var 414 000 nya fall den 6 maj. 

Den första vågen kulminerade i september förra året, 
men då med betydligt färre fall. Indiska experter och 
medier tror att en tredje våg kan drabba Indien i 
september eller oktober, då vaccinationsprogrammet 
går långsamt. Bara 3 procent av befolkningen är 
fullvaccinerad. Enligt Gautam Harigovind har landet 
lärt sig av misstagen den här våren. 

– Det kommer garanterat inte att hända igen. 

Indien har drygt 27 miljoner bekräftade fall av 
covid-19, men mörkertalet antas vara mycket stort. 
Mer än 300 000 dödsfall kan relateras till sjukdomen, 
enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning. 
I Europa är dödsfallen 10–15 gånger högre i relation 
till befolkningsmängden. Sannolikt är Indiens unga 
befolkning den viktigaste förklaringen.  

Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se 
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30 Erik Esbjörnsson: 
Därför visar de forna 
kolonialmakterna 
plötsligt sådan 
ödmjukhet 
Frankrike ber om ursäkt för inblandning i 
folkmordet i Rwanda och Tyskland erbjuder 
samma dag Namibia ersättning för ett 
folkmord för 100 år sedan. Det är den 
geopolitiska utvecklingen som har tvingat 
europeiska kolonialmakter att rannsaka sitt 
förflutna och visa ånger för att behålla sitt 
inflytande i Afrika.  

I Rwandas huvudstad Kigali stod Frankrikes president 
Emmanuel Macron på torsdagen och sade att han 
hoppades att överlevare från 1994 års folkmord i 
Rwanda kanske skulle kunna ge hans land ”förlåtelsens 

gåva” för dess indirekta ansvar för vad som hände på 
1990-talet.  

Samma dag kom från Namibia nyheten att Tyskland 
efter åratal av förhandlingar gått med på att investera 
1,3 miljarder dollar, motsvarande 11 miljarder kronor, 
under en 30-årsperiod som ”gottgörelse” för 1900-
talets första folkmord på tiotusentals medlemmar av 
folken herero och nama i dåvarande Tyska 
Sydvästafrika.  

Ordvalen är intressanta – ”skadestånd” är ett begrepp 
som Tyskland till varje pris vill undvika för med tanke 
på landets 1900-talshistoria skulle ett prejudikat 
kunna öppna en Pandoras ask av anspråk på andra håll 
i världen.  

Men ändå ställer man sig frågan: Vadan denna 
plötsliga ödmjukhet? Länder som en gång delade upp 
den afrikanska kontinenten med linjal, likt syskon som 
rättvist ska fördela tårtbitar på kalaset, tycks nu tävla i 
vem som först kan göra bot för sina historiska synder. 
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Den tyska förhandlingen med Namibia inleddes redan 
för sju år sedan men det är Emmanuel Macron som nu 
går i bräschen för en nystart i relationen till Afrika. 
Han flyger som en skottspole mellan kontinentens 
länder och resorna går inte bara till gamla kolonier i 
”Françafrique”, som den fransktalande intressesfären 
kallats. Han har gått på nattklubb i nigerianska 
megastaden Lagos och han har besökt Etiopien, som 
aldrig var någons koloni. Och i fredags landade Macron 
i Sydafrika.  

I en intervju med The Africa Report säger han att 
”mellan Frankrike och Afrika måste det vara en 
kärlekshistoria”.  

Den begynnande migrationen från Afrika, som ännu är 
väldigt begränsad sett ur afrikanskt perspektiv (nästan 
all migration sker inom eller mellan afrikanska 
länder), har blivit en väckarklocka för Europa. Afrika 
växer så att det knakar medan Europa krymper. I slutet 
av detta århundrade spås Afrika vara lika stort som 
dagens Asien. Exemplet Kina har visat att även om ett 
lands invånare inte är lika rika som Västvärldens 

räknat per capita, omvandlas dess absoluta storlek till 
massivt ekonomiskt inflytande. Den afrikanska 
marknaden – förvisso 54 marknader i dag men de 
knyts ihop med ett färskt frihandelsavtal – spås växa 
kraftigt under de kommande decennierna. 

Kina har med sin stora kassakista kunnat göra 
geopolitiska inbrytningar på en rad håll. I dag tar Kina 
emot fler afrikanska utbytesstudenter än USA och 
Storbritannien tillsammans. Även Ryssland har inlett 
en comeback på kontinenten. Och nya spelare som 
Turkiet vill också in på banan, jämte Mellanösterns 
oljestater.  

Inför denna långsiktiga utveckling vill europeiska 
länder försäkra sig om att de har goda ingångsvärden. 
Därför har Frankrike och Tyskland påskyndat 
diskussionen om återbördandet av kulturskatter som 
plundrats under kolonialtiden och därför vill Macron 
bryta upp kopplingen mellan den västafrikanska 
valutaunionen och den franska centralbanken. 
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Frankrike har under det senaste kvartsseklet förlorat 
politiskt inflytande i regionen, men man har fortsatt ett 
mycket starkare kulturellt kapital än de nya 
konkurrenterna. Och det är egentligen det enda 
Europa har att sätta emot: mjuk makt – möjligheten 
att påverka med sin attraktionskraft. Och för att utöva 
mjuk makt kan det vara klädsamt med lite ödmjukhet. 

Erik Esbjörnsson 

erikesbjornsson@gmail.com 

30 Våldet ökar – 
militären sätts in mot 
protesterna 
Colombia sätter in militär mot regimkritiska 
demonstranter efter en serie våldsamma 
sammandrabbningar mellan polis och de 
protesterande. Minst tio personer dödades på 
fredagen. 

Landets president Iván Duque säger att över 7 
000 soldater ska bistå polisen. 

Militär skickas till Colombias tredje största stad Cali, 
belägen i sydvästra delen av landet, för att återställa 
ordningen. Beskedet från president Iván Duque kom 
efter att flera personer omkommit under fredagens 
protester i och omkring staden. 

– Med start i kväll maximerar vi det militära stödet till 
polisen i Cali, sade han i ett tv-uttalande. 
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Tiotusentals personer demonstrerade runt om i landet 
på fredagen, månadsdagen för protesterna. 
Inledningsvis handlade demonstrationerna om att man 
motsatte sig skattereformer, men sedan dess har 
kraven på regeringen blivit flera. Bland annat kräver 
demonstranterna hävandet av en omstridd vårdreform, 
krafttag mot polisvåldet och bättre möjlighet för 
landets unga. 

I Cali, som har blivit protesternas centrum, öppnade 
polisen eld mot de protesterande. Åtta personer avled 
till följd av skottskador. Därefter ska även polisen ha 
bragts om livet. En fjärde person omkom i en separat 
händelse, på en väg utanför staden. 

– Nu måste det föras en dialog mellan de som kräver 
strejker och regeringen, och hela samhället. Om vi inte 
har dialog kommer våldsspiralen att fortsätta och fler 
människor kommer att dö, säger borgmästare Jorge 
Ospina. 

Demonstrationerna har präglats av kraftigt våld. 
Officiellt har 49 personer omkommit, två av dessa är 
poliser. 

Enligt människorättsorganisationen Human Rights 
Watch är dödssiffran 63. 

På andra platser i landet gick fredagens protester 
lugnare till, även om sammandrabbningar mellan polis 
och demonstranter förekom på fler håll. 

Jenny Nyman 

jenny.nyman@dn.se 
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30 Ingen är säker 
förrän alla är säkra – 
ojämn fördelning av 
vaccin drabbar hela 
världen 
Ojämlik fördelning av vaccin mellan rika och 
fattiga länder förlänger pandemin och får 
allvarliga konsekvenser för liv, hälsa och 
ekonomi i hela världen. 

– Den pågående vaccinkrisen är en skandalös orättvisa 
som håller liv i pandemin, sa WHO:s generaldirektör 
Tedros Adhanom Ghebreyesus i sitt inledningstal när 
det årliga mötet för World Health Assembly, 
världshälsoorganisationen högsta beslutande organ, 
började på måndagen. 

– Det finns inget diplomatiskt sätt att säga detta: en 
liten grupp länder som tillverkar och köper majoriteten 

av världens vaccin kontrollerar ödet för resten av 
världen. 

I flera av världens länder är nu minst en tredjedel av 
befolkningen färdigvaccinerad mot covid-19. Samtidigt 
finns det låginkomstländer där inte ens 0,1 procent av 
invånarna har fått vaccin.  

– Vi är ett internationellt samfund, och av solidaritet, 
rättvisa och jämlikhet kan vi inte bara sitta och 
betrakta de här fruktansvärda utbrotten på platser som 
Brasilien, Indien och Nepal utan att göra något. Det är 
inte ett alternativ, säger Gavin Yamey, föreståndare för 
Center for Policy Impact in Global Health vid Duke 
Global Health Institute i North Carolina i USA. 

Men det finns fler skäl än rättvisa och solidaritet för att 
minska snedfördelningen och se till att även 
människor i världens fattigare områden får vaccin. 

– Jag betonar alltid att solidaritet är den viktigaste 
anledningen att agera. Men det är sant att när rika 
länder ställer upp med stöd till globala 
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vaccinationsinsatser så ligger det även i deras eget 
intresse. Det gynnar inte bara låg- och medel-
inkomstländer att vaccinera världen. Det gynnar också 
de rika, säger Gavin Yamey. 

Ingen är säker förrän alla är säkra, som Tedros 
Adhanom Ghebreyesus och många andra brukar 
sammanfatta situationen. 

– Det finns ett talesätt inom global hälsa: ett utbrott 
någonstans kan bli ett utbrott överallt. Om vi låter 
viruset sprida sig okontrollerat någonstans kan det 
komma tillbaka och hemsöka oss i den rika delen av 
världen. Det har vi redan sett. Vi har sett nya oroande 
varianter uppstå, i till exempel Storbritannien, i 
Brasilien, i Sydafrika, i Indien, och varianterna har 
spridit sig över hela världen, säger Gavin Yamey. 

Det är omöjligt att stänga ute nya varianter som 
vaccinen kanske inte ger lika bra skydd mot. 

– Det finns inget etiskt sätt att helt stänga av ett land 
från omvärlden. Så vi tjänar alla på att vaccinera 
världen. 

Det skulle även löna sig ekonomiskt. 

– Enligt en beräkning kan det bli en global ekonomisk 
förlust på 9 000 miljarder dollar om världens rika 
länder är mer eller mindre färdigvaccinerade till 
sommaren medan fattiga länder lämnas i sticket. 
Hälften av den nedgången skulle drabba rika länder, 
på grund av minskad export och störningar i 
försörjningskedjor, säger Gavin Yamey. 

Enligt honom finns det alltså tre allvarliga problem 
med att inte hela världen får tillgång till vaccin. 

– Det är omoraliskt att inte hjälpa till att fördela 
vaccin. Det är en fara för folkhälsan eftersom vi löper 
risk att smittan sprids globalt, och det är skadligt för 
ekonomin. Så oavsett hur man ser på det måste det 
internationella samfundet enas för att vaccinera 
världen. 
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Drygt 1,7 miljarder vaccinationer har gjorts hittills. Tio 
länder står för mer än tre fjärdedelar av dem. 0,3 
procent av alla vaccindoser har gått till låg- och 
medelinkomstländer, där nio procent av världens 
befolkning bor.  

– Att vaccinera världen är vår enda väg ur denna 
pandemi. Med den vaccinationstakt vi har nu kommer 
pandemin bara att fortsätta att rasa på, år efter år efter 
år, säger Gavin Yamey. 

Vi måste begränsa virusets möjlighet att sprida sig 
okontrollerat någonstans. 

– Vaccin är enda sättet att avsluta detta på ett hållbart 
sätt. Det finns länder som har klarat att eliminera 
viruset. Ungefär en femtedel av jordens befolkning bor 
i länder där viruset är under kontroll. Men de har varit 
tvungna att ta till metoder som är svåra att hålla fast 
vid på längre sikt, som gränsåtgärder och testning och 
spårning. Så den hållbara vägen ut ur detta är 
massvaccinering. 

Att länder i första hand ser till sin egen befolkning är 
fullt begripligt. 

– Jag förstår att nationer agerar i eget intresse. 
Naturligtvis gör jag det. Men de borde ha följt WHO:s 
rekommendationer: att först vaccinera 
högriskpersoner och sjukvårdspersonal så att de är 
skyddade, och därefter börja dela med sig av 
vaccindoser till den fattiga delen av världen, så att 
sjukvårdspersonal och högriskpersoner i varje land blir 
vaccinerade först. Men de flesta rika länder struntade i 
WHO och i den globala planen och började hamstra 
doser, säger Gavin Yamey.  

För att förebygga hamstring av vaccin och få en mer 
rättvis fördelning skapades samarbetet Covax, 
Covid-19 Vaccines Global Access, mellan WHO, 
internationella vaccinalliansen Gavi och 
vaccinstiftelsen Cepi. Syftet är att se till att 
låginkomstländer och länder som saknar egna 
vaccinavtal ändå får tillgång till vaccin. Omkring 190 
länder är medlemmar i Covax, och i början av maj 
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meddelade regeringen att Sverige kommer att skänka 
en miljon doser av Astra Zenecas vaccin till Covax. 

– Jag skrev en artikel i Nature för ett tag sedan, där jag 
föreslog att länder åtminstone skulle ge tionde. Det är 
ju en biblisk tanke, där man ger bort 10 procent av sina 
vaccindoser. Det skulle vara bättre än ingenting, säger 
Gavin Yamey. 

Många länder skänker pengar till Covax. 

– Det är ju bra. Men det Covax just nu behöver är 
vaccindoser. Pengar hjälper inte om det inte finns 
vaccin att köpa. Men både och behövs förstås. 

Det finns många tillgängliga doser att donera, enligt 
Gavin Yamey. 

– Det finns ett akut nödbehöv och det finns behov på 
längre sikt. Enligt våra bästa uppskattningar här på 
Duke University finns det ungefär 200 till 300 
miljoner doser som ligger i kylskåp som de rika 
länderna inte behöver. Det är extradoser, och länderna 

bör donera dem till Covax omedelbart för att se till att 
människor får en spruta i armen, säger han. 

På längre sikt kan även vaccindoser som det ännu bara 
finns leveransavtal för doneras. 

– Uppskattningar säger att rika länder har avtal med 
vaccintillverkare för 1,5 miljarder doser som de inte 
kommer att behöva. Enligt min ringa åsikt ska man 
inte avboka beställningarna, utan omdirigera dem till 
Covax. 

Samarbetet behövs om vi ska klara detta. 

– Vaccinnationalism är en väldigt kortsiktig strategi. 
Om vi inte vaccinerar världen kommer viruset tillbaka. 
Det ligger i allas intresse att avsluta pandemin i hela 
världen. 
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30 Karin Bojs: Så 
krigade jägarna på 
stenåldern 
Dödande stenpilar for genom luften. Gång på 
gång gjorde fienden räder och dödade 
urskillningslöst män, kvinnor och barn. I 
veckan kom nya uppgifter om världens äldsta 
krig. 

Inom så kallad populärvetenskap finns en stark 
tendens att romantisera jägarstenåldern. De ädla 
stenåldersjägarna påstås ha varit jämlika, fredliga, 
utvilade, lagom välnärda på nyttig paleokost och fullt 
upptagna med att dansa, sjunga och ha sex. 

Många har svalt myten att i princip all världens ondska 
uppstod som i ett trollslag när människor vid östra 
Medelhavet började odla vete och utvecklade 
jordbruket för ungefär 12 000 år sedan. Klassklyftor, 
förslitningsskador, karies … Ingen måtta på allt elände 

som vi har fått dras med sedan de där första 
vetekornen placerades i marken.  

För att inte tala om krigen. 

Lite research i publicerad vetenskap slår effektivt hål 
på en sådan svartvit världsbild.  

Gravplatsen Jebel Sahaba till exempel. Den ligger i 
Nildalen i norra Sudan, nära gränsen till Egypten och 
upptäcktes i en utgrävning på 1960-talet. Snart stod 
det klart att omkring hälften av de drygt sextio 
begravda individerna – både män, kvinnor och barn – 
uppvisade skador av grovt våld som de i många fall 
verkar ha dött av. 

Det inträffade för över 13 400 år sedan, när alla i 
området levde som jägare-fiskare-samlare. Jebel 
Sahaba fick snart etiketten ”världens äldsta krig”. 

I veckan publicerade tidskriften Scientific Reports en 
ny studie av benen från Jebel Sahaba. 
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Forskningsledaren Isabelle Crevecoeur från 
universitetet i Bordeaux och hennes medarbetare – 
bland annat Daniel Antoine från British Museum – har 
bland annat förbättrat dateringen med moderna 
metoder. De har också hittat över hundra nya skador, 
som tidigare forskare hade missat. 

Med mikroskop har de kunnat skilja på skador från 
stenvapen ivägskickade från distans, och slag som 
utdelats på nära håll. Merparten av skadorna verkar 
komma från projektiler, vilket tyder på att attacken 
kom utifrån. 

Forskarna hittade till exempel två små barn i fyra-
femårsåldern, vars skallben har slagits sönder av 
stenvapen.  

Ett annat exempel är en man i trettioårsåldern. Han 
hade rester från sjutton stenpilar i direkt anslutning till 
sin kropp. Två stenpilar satt fortfarande satt 
fortfarande inkilade i hans ben, medan de andra 
femton måste ha fastnat i kroppens mjukdelar. 

Ett fjärde exempel är en (trolig) kvinna som ser ut att 
ha varit över trettio. I direkt anslutning till hennes 
kropp fanns 21 stenpilar, men också äldre skador som 
också verkar ha orsakats av projektiler. 

En stor del av individerna hade både äldre skador som 
delvis hade hunnit läkas, och färskare skador. 

Sammantaget tyder de nya rönen på att våldet i Jebel 
Sahaba orsakades av fientliga grupper som gjorde 
återkommande räder.  

Det var inte fråga om personer inom samma grupp 
som pucklade på varandra. (Som till exempel finns 
dokumenterat hos mammutjägare i nuvarande 
Tjeckien redan för omkring 30 000 år sedan.) 

Och det handlade inte om ett enda stort fältslag, som 
många tidigare har tagit för givet om Jebel Sahaba. 

Alla Nildalen vid denna tid försörjde sig på jakt, fiske 
och växtsamlande, och deras livsstil verkar ha varit ett 
mellanting mellan rörligt nomadliv och en mer bofast 
tillvaro. 
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Formen på redskap och vapen tyder på att det fanns 
grupper med olika kultur i området. Och 
uppenbarligen levde de i stark konkurrens och konflikt 
med varandra. 

När jordbruket utvecklades ett par årtusenden senare 
hade klimatet stabiliserats efter senaste istiden. Men 
när människorna i Jebel Sahaba dödades var klimatet 
mycket instabilt. Viktoriasjön och Nilen drabbades ofta 
av översvämningar. 

Isabelle Crevecoeur och hennes medarbetare tror att 
klimatförändringarna var en starkt bidragande orsak 
till konflikterna. 

Slutsats: vi kan inte skylla krig och våld på vete och 
jordbruk. Men sambandet mellan klimatförändringar 
och konflikter är fortfarande värt att ta på största 
allvar.  

Karin Bojs 

vetenskap@dn.se 

30 Hjältekonungen 
Karl XII var en tyrann 
som satte skräck i 
Sverige 
Den frispråkige fältskären Johan Schönheit är 
inte särskilt välkänd, men borde kanske vara 
det. För hans sorgliga öde illustrerar den hårda 
verklighet som dolde sig bakom uttrycket 
”enväldet”. Hotet om straff för majestätsbrott 
spelade en nyckelroll i det brutala system som 
rådde i Sverige under Karl XII:s tid, skriver 
Magnus Västerbro. 

Vi har på senare år sett flera spektakulära exempel på 
hur brutalt en förtryckande stat kan agera när den 
känner sig hotad. Belarus diktator tvingade ner ett 
passagerarflygplan för att kidnappa en oppositionell 
journalist, Dmitrij Pratasevitj. Saudiarabiens totalitära 
styrande gick ännu längre, då de lät sina utsända slå till 
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mot Jamal Khashoggi när han besökte landets 
ambassad i Istanbul – han ströps och kroppen 
styckades i ett fåfängt försök att dölja vad som hänt. 

Båda dessa exempel får mig att tänka på Karl XII:s tid. 
Närmare bestämt får de mig att tänka på på Johan 
Schönheit. 

Han är inte särskilt välkänd, men borde kanske vara 
det. För hans sorgliga öde är en illustration av den 
hårda verklighet som i själva verket dolde sig bakom 
det neutrala uttrycket ”enväldet”, en förskönande 
omskrivning av det tyranniska styret i dåtidens 
Sverige. 

I början av 1700-talet hade Johan Schönheit, tidigare 
fältskär i Västerbotten, flytt till Hamburg för att 
undvika att straffas för ett censurbrott. Han hade, trots 
att Sveriges censor förbjöd det, gett ut den kristna 
romanen ”Kyske Josef”, som han låtit översätta när 
han satt i fängelse för ett annat brott. Från sin exil i 
Hamburg försökte Schönheit försvara sig och lät bland 
annat trycka en skrift som anklagade flera svenska 

ämbetsmän för korruption. Hans kritik väckte så stor 
uppmärksamhet att en plan utarbetades för att tysta 
honom – en plan som först underställdes Karl XII, som 
gav sitt godkännande. 

Med kungens stöd i ryggen gillrade de svenska utsända 
en fälla. Eftersom Johan Schönheit försörjde sig som 
fältskär även i Hamburg var saken lätt att ordna. Man 
lät honom få veta att det fanns en patient i utkanten av 
staden som behövde hans hjälp. Men när han anlände 
kidnappades han i stället och förde över gränsen till 
det svenskstyrda hertigdömet Bremen-Verden. Efter 
en hastig rättegång dömdes han till fängelse i 
Marstrand. Men även från cellen fortsatte Schönheit 
att skriva texter som angrep svenska myndigheter, 
kyrkan och enväldet som sådant, som han anklagade 
för att hålla ”det svenska folket i neslig träldom”. 

Då dömdes Johan Schönheit till döden och avrättades, 
den 30 juli 1706. Men innan han halshöggs skars hans 
tunga av och hans högra hand kapades – det var ju 
med handen som han skrivit och tungan som han 
uttalat sina brottsliga ord. Både handen och tungan 
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spikades upp på en skampåle, som en varning om vad 
kan hända den som envisas med att fritt uttrycka sina 
tankar. 

Johan Schönheits fall är ovanligt, i varje fall på ett sätt. 
De flesta som anklagades för vad som på den här tiden 
kallades majestätsbrott gjorde vad de kunde för att 
undvika att dödas genom att be så hemskt mycket om 
ursäkt. Den taktiken prö- vade till exempel bonden 
Lars Larsson i Övermo i Dalarna (som historikern 
Martin Linde berättat om) när han år 1710 dömdes till 
döden för att, mitt under brinnande krig, , ha sagt att 
han inte brydde sig det minsta om Karl XII lever eller 
inte och inte heller tänkte be för kungens hälsa. Han 
ursäktade sig med att han hade en skada i huvudet och 
därför inte alltid visste vad han sa. Ursäkten godtogs 
och straffet omvandlades till det näst strängaste – Lars 
Larsson tvingades löpa inte mindre än nio gatlopp. 

Hotet om straff för majestätsbrott spelade en 
nyckelroll i uppbyggnaden av det system som rådde i 
landet under först Karl XI:s och sedan Karl XII:s tid. 
Det var nämligen under den förstnämndes styre på 

1680-talet som det så kallade enväldet kom att införas, 
det system som innebar att kungen hade ”makt och 
våld efter sitt behag”. Det var en historisk nyhet, för 
tidigare hade svenska regenter alltid behövt ta hänsyn 
till vad riksdagen gick med på, liksom till riksrådet, 
den mäktiga adelns män. 

Detta ändrades av Karl XI, som kunde använda sin 
starka position som militär ledare för att pressa 
riksdagen att ge honom allt större befogenheter. Först 
slog ständerna fast att kungen inte alls behövde lyssna 
på rådet. Sedan gick de med på att han även skulle 
kunna stifta lagar på egen hand utan att fråga 
riksdagen först. Allt skedde alltså med ständernas 
godkännande. Steg för steg gick de med på att överföra 
i princip all sin makt till den suveräne härskaren. Den 
slutliga kontrollen tog Karl XI i och med den så kallade 
kassationsakten från 1689, som gjorde det straffbart 
att överhuvud taget ifrågasätta kungen, eller att ens 
lägga fram något förslag som kunde inskränka hans 
makt. 
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Det innebar att Karl XI under sina sista år hade nästan 
absolut kontroll över sitt rike. Och det märktes. Sverige 
på 1690-talet var ett land där i varje fall delar av 
befolkningen levde i ständig rädsla för sin härskare. 
Den italienska markisen Alessandro Bichi skrev om 
hur man hukade vid hovet – ”alla är rädda, och ingen 
vågar säga ett ord”. En annan utländsk resenär menade 
att om man vill betrakta ”det nakna tyranniet” så ska 
man bege sig till Norden, för där är folkets träldom 
ovanligt synlig för alla. 

Ändå är det troligt att enväldet i varje fall till en början 
hade ett stort stöd i breda kretsar. För senare delen av 
Karl XI:s styre innebar en lång period av fred, då en 
rad lyckade reformer av förvaltningen och rikets 
ekonomi kunde genomföras. På så vis bekräftades vad 
Aristoteles skrivit nästan två tusen år tidigare – en 
stark kung kan ibland vara bra för ett rike. Problemet 
är bara, som Aristoteles också påpekade, att även en 
skicklig kung måste lämna över makten till slut, och då 
är risken stor att det går illa. 

I Sveriges fall visade sig detta när Karl XII blev regent. 
Kanske hade han kunnat bli en duglig fredstida 
härskare, men det fick han ingen tid att visa. Den unge 
kungen kastades i stället in i ett förödande krig, då 
Sverige år 1700 anfölls av tre av sina grannländer. Till 
att börja med lyckades Karl XII väl med att försvara 
sitt rike, med hjälp av den starka armé som hans far 
byggt upp. De snabba segrarna gav honom av allt att 
döma hybris, vilket bidrog till att han sedan avvisade 
alla möjligheter att avsluta det långa kriget. Och det 
trots att det snart var uppenbart att fienderna var för 
många, och trots att det svenska folket med allt mer 
desperation i rösten bad om fred. 

Men hela tiden fanns hotet där: den som klagade för 
mycket kunde straffas. När svenska riksdagsmän 
samlades i Stockholm 1710 och 1713 för att diskutera 
vad som skulle göras i kungens frånvaro – Karl XII var 
då i det Osmanska riket efter förlusten vid Poltava – 
hängde hotet från kassationsakten över dem, den lag 
som förbjöd all fri debatt och alla politiska förslag som 
kunde tolkas som en utmaning av kungens auktoritet. 
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Sådant var i och för sig inte unikt för Sverige. I själva 
verket hade en rad länder i Europa blivit envälden 
under 1600-talet. Men under samma tid växte också 
motkrafter fram. I England växte parlamentets 
inflytande på bekostnad av kungamakten. Och i 
samma land lanserade filosofen John Locke sina 
tankar om att de som styr bara får göra det med sina 
undersåtars medgivande – annars har folket rätt att 
störta dem. Dessa idéer fick också genomslag i Sverige, 
men först efter Karl XII:s död. Då visade det sig 
nämligen att motståndet mot enväldet i det tysta blivit 
massivt under krigsåren. 

När kungen stupade i Norge den 30 november 1718 
skedde därför en dramatisk förändring. Enväldet 
avskaffades och i stället infördes en ny författning som 
gav riksdagen nästan totalt makt. Det betydde inte att 
en modern demokrati hade införts, för denna riksdag 
kontrollerades av ett mindre antal inflytelserika 
grupper. Men skillnaden mot enväldets system var 
ändå enorm. Detta nya Sverige beskrevs till exempel av 
Voltaire som ”det friaste landet i världen” – och i 

efterhand är det tydligt att ett stort steg hade tagits 
mot den demokrati som långt senare skulle följa. 

Men det handlade inte om en rätlinjig process, 
tvärtom. Under 1700-talets andra hälft återkom 
enväldet, under Gustav III, som samlade allt mer makt 
omkring sig innan han mördades av en grupp 
adelsmän som såg sig som frihetens och den gamla 
författningens försvarare. Först 1809 var enväldets tid i 
Sverige slut en gång för alla, i och med att Gustaf III:s 
son Gustaf IV Adolf avsattes. Sedan följde ytterligare 
en utdragen politisk kamp, fram till 1921 då till sist 
allmän rösträtt infördes för både män och kvinnor. 

Av allt detta kan man lära sig att det tar tid att gå från 
ett uppenbart förtryck till en fungerande demokrati – i 
Sveriges fall tvåhundra år, om man räknar från Karl 
XII:s död. Men en lärdom är också att sådana 
förändringar trots allt är möjliga, att nya sätt att styra 
med tiden kan bli självklara. 

Allt detta tänker jag på när nyheterna kommer om 
diktaturernas övergrepp mot sina folk i länder som 
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Saudiarabien och Belarus. Förr eller senare kommer 
den säkert även där, dagen då de som kämpar för ett 
friare styre kan jubla på samma sätt som många gjorde 
i Sverige i början av december 1718, då nyheten om att 
Karl XII hade stupat spreds över landet. 

Erik Benzelius, bibliotekarie vid Uppsala universitet, 
hörde till de som blev rusiga av lycka när han fick veta 
att kungen var borta och att enväldet därmed skulle 
falla. Alla som vet hur hårt svenskarna varit hållna, 
skrev han i sin dagbok, och alla som vet ”vilket kärt 
ting en rätt frihet är”, kan föreställa sig den lycka de nu 
känner. Vi gråter, skrev han också, men det är tårar av 
glädje, inte av sorg. 

Historieskribent i DN, belönades med Augustpriset för 
sin bok ”Svälten” (2018). I augusti kommer hans nya 
bok ”Tyrannens tid. Om Sverige under Karl XII”. 

Magnus Västerbro 

30 Med örnkoll på 
världens värderingar 
För den amerikanske statsvetaren Ronald F 
Inglehart var Sverige ett föredöme på alla sätt 
– utom ett. Forskaren Bi Puranen minns en 
vetenskapsman som såg ljust på framtiden. 

Du förstår – jag är egentligen väldigt optimistisk över 
hur världen kommer att utvecklas. Jag menar att våra 
resultat visar att fred, demokrati, tolerans och 
jämställdhet till slut kommer att segra över alla mörka 
krafter, the good will win, eventually.” 

Det var en dag i maj 1998 och vi var på promenad längs 
en av alla små kanaler som genomkorsar Provence 
med kristallklart vatten från alpernas många utlöpare. 
Vi hade tagit en paus i värmen och slagit oss ned på 
muren till en av de små välvda tegelbroar som går över 
kanalen. 
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Ron tog av sig den baseballkeps som han alltid bar 
utomhus, sommar som vinter, höll upp händerna 
framför sig och formade dem till ett klot: 

”Jag ser samhällsutvecklingen som ett långt tåg – ett 
tåg med de nordiska länderna i täten som färdas runt 
jorden i spiral, ständigt uppåtgående. Det kanske 
stannar till ibland – kanske måste man backa 
någonstans, någon gång – men den generella trenden 
har positiva förtecken och går från det traditionella, 
auktoritära och dogmatiska tänkandet mot en mer 
frihetlig, demokratisk och sekulär samhällsmodell. 
Som ni har i de nordiska länderna. Det är ni som är 
avantgardet”, fortsatte han och brast ut i ett av sina 
hjärtliga, ljudliga skratt: ”Shall we move on?” 

Han var en alldeles speciell person, Ronald F Inglehart 
– inte bara en av den moderna sociologins mest 
framgångsrika forskare; en av de tre mest citerade 
politiska forskarna i världen med över 400 peer-
reviewed (vetenskapligt granskade) artiklar under sin 
karriär och författare eller medförfattare till fjorton 
böcker – han var därutöver en varm Sverigevän som 

hade sett Ingmar Bergmans ”Smultronstället” (”the 
best movie ever”) mer än hundra gånger och som med 
sin djupa, välmodulerade stämma kunde sjunga ”Ack 
Värmeland du sköna”, om än med engelsk text. 

I sin bok ”Silent revolution” från 1977, lanserade Ron 
sin så kallade postmaterialistiska teori. Den bygger på 
tanken att generationerna som vuxit upp efter det 
andra världskriget efter hand tagit sin materiella 
trygghet så för given att de i stället kunnat ha andra 
ideal för ögonen – det handlar till exempel om 
självständighet, yttrandefrihet, jämställdhet och miljö-
frågor. Den utvecklades senare till 
moderniseringsteorin. 

År 1981 skapade Ron Inglehart forskarnätverket World 
Values Survey (WVS), som är världens största 
pågående globala studie av människors värderingar 
och attityder. Sociologer från hela världen har gått 
samman för att ställa exakt samma frågor till 
människor vare sig de bor i en liten by i norra Nigeria, 
en ökenstad i Jordanien, västerbottniska Jörn eller 
sibiriska Irkutsk. Vad är viktigast i tillvaron – familjen, 
arbetet, tjäna pengar, hjälpa andra eller religionen? 
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Vad prioriterar du när du uppfostrar dina barn – 
lydnad eller kreativitet? Får man slå sin fru eller sina 
barn? Har kvinnor lika stor rätt till utbildning som 
män? Kan du tänka dig att bo granne med någon som 
är homosexuell? Bredden i frågebatteriet är stort och 
öppnar för omfattande analyser när svaren korsas med 
enkla fakta som kön, ålder, utbildningsnivå eller 
religion. 

Ron prisade ofta de nordiska ländernas roll som 
förebilder för en bättre värld. Jämställdheten, 
konsensustraditionen, tilliten, toleransen, öppenheten 
– allt finns här. ”Just copy and paste”, skojade han en 
gång på en konferens i S:t Petersburg. Arrangörerna 
skruvade på sig. 

En sak när det gällde just Sverige hade han dock svårt 
att ta till sig, så 80+ han var. Nämligen synen på de 
äldre i samhället. Sverige är tillsammans med Estland 
det land i världen där de äldre har lägst social 
positionering i världen – och minst politiskt inflytande. 

86 år gammal undervisade han själv regelbundet på 
Ann Arbor-universitetet i Michigan och hade vid sin 
död kvar samma tjänsterum som han haft sedan 1966. 
Enkel, blygsam och alltid med sin baseballkeps 

nerkörd i pannan vandrade Ron genom livet – med 
örnkoll på människornas värderingar. 

Bi Puranen 

Ronald F Inglehart 1934–2021 

Amerikansk statsvetare och forskare, född i 
Milwaukee, Wisconsin. 

Professor vid University of Michigan. 

Skapade 1981 forskarnätverket World Values Survey 
(WVS), en världsomspännande studie om värderingar 
som genomförs i intervjuvågor vart femte år. 

I dess databas finns information om hur människor ser 
på sig själva och världen i mer än 110 länder – 
motsvarande 90 procent av världens befolkning. 

Fyra decenniers studier gör att man kan se en rad på-
gående förändringar när det gäller människors 
värderingar. Databasen är tillgänglig för 
alla: worldvaluessurvey.org 
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30 EU på jakt efter mer 
hård makt 
Arméledningen var missnöjd med att två officerare 
sparkats ur regeringen, och avsatte i stället presidenten 
och premiärministern. Militärkuppen i Mali i veckan 
var den andra på bara nio månader. 

Vid den förra pausade EU sin utbildning av maliska 
soldater, men den var snart i gång igen. Detta är ett av 
flera hörn som unionen, inklusive Sverige, är med på i 
landet. Frankrike, den forna kolonialmakten, står för 
lejonparten av den militära insatsen till stöd för 
kampen mot islamistiska extremister. 

Mali illustrerar ett par dilemman för EU. Landet är ett 
tillhåll för terrorister som kan tänkas exportera sig 
själva norrut över Medelhavet. Men att stötta den 
regim som råkar sköta spakarna är inte direkt en 
garanti för demokrati och mänskliga rättigheter. 
Anklagelserna om illdåd haglar mot alla sidor i 
inbördeskriget. 

EU har precis haft premiär på vad som på Brysselspråk 
heter Europeiska fredsfaciliteten, EPF. Låt oss kalla det 
en resurs, baserad på 5 miljarder euro över sju år. 
Pengarna ligger utanför den ordinarie EU-budgeten, 
för fördragen tillåter inte vad de är till för: att beväpna 
utländska regimer i fara. EPF är inte till för diplomati 
och utvecklingsbistånd. 

Vi behöver vapen för att hjälpa våra afrikanska vänner, 
som EU:s utrikeschef Josep Borrell uttrycker det. I 
teorin är det rätt, även om kritiker anser att alla 
militära interventioner är fel. 

Fast dagens EU är inte särskilt lämpat för ”realistisk” 
utrikespolitik och oheliga allianser med tyranner. 
Unionen är alltid utsatt för moraliskt tryck av blandade 
folkopinioner. Spretiga nationella intressen gör det 
dessutom svårt att fokusera. De snabbinsatsstyrkor 
som inrättades för 15 år sedan användes aldrig, för att 
det inte gick att enas om vart de skulle skickas. 

Lyckligtvis finns Nato för Europas försvar. I övrigt 
famlar EU vidare efter militära mål och medel. 

Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 
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31 Kinas provokationer 
mot Taiwan trappas 
upp – USA varnar för 
invasion 
Kinas militär blir allt aggressivare mot Taiwan. 
En militär invasion är närmare än vad de flesta 
tror, varnar amerikanska generaler. Om de får 
rätt kan det få dramatiska följder inte bara för 
Taiwan, utan för hela världen. 

Den stora frågan är om USA:s militär skulle 
försvara Taiwan och därmed befinna sig i 
väpnad konflikt med Kina. 

PEKING. I april flög fler kinesiska stridsflyg in i 
Taiwans flygförsvarszon än någonsin tidigare. 
Samtidigt har den kinesiska militärens övningar nära 
Taiwan ökat och allt oftare siktas kinesiska krigsfartyg 
i sundet som skiljer Fastlandskina från Taiwan.  

Att Kina visar sina militära muskler är uppenbart och 
nu ökar oron för att landet förbereder sig inför nästa 
steg, en militär invasion av Taiwan. 

– Jag tror hotet kan manifestera sig inom sex år, sade 
Phil Davidson, överbefälhavare för USA:s styrkor i 
Indo-Stillahavsregionen i kongressen i mars.  

– Att Kina använder våld ligger mycket närmare än de 
flesta tror, sade John Aquilino som efterträdde Phil 
Davidson sista april i år. 

Att Taiwan tillhör Kina har det kinesiska 
kommunistpartiet hävdat ända sedan 
nationaliststyrkorna med Chiang Kai-shek i spetsen 
flydde till ön efter att ha förlorat inbördeskriget 1949. 
Kina är inte helt utan Taiwan, har alla kinesiska ledare, 
från Mao Zedong till nuvarande Xi Jinping framhållit. 

I första hand vill Kina se en fredlig återförening. Men i 
takt med att Taiwan har utvecklats till en modern 
demokrati har den vägen sett allt krångligare ut. Den 
stora majoriteten på ön känner sig inte som kineser. 
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De har sin egen identitet och har glidit allt längre bort 
från Kina kulturellt. Taiwan var först i Asien med att 
godkänna samkönade äktenskap, det råder fria val och 
yttrandefrihet. Hit flyr demokratiaktivister från 
Hongkong, rädda att fängslas i sin stad som Kina håller 
ett allt fastare grepp om. Om något har Kinas ökade 
kontroll över Hongkong bara ökat gapet mellan Taiwan 
och Kina. Utvecklingen där är sämsta tänkbara reklam 
för konceptet ”ett land, två system”. 

En opinionsundersökning gjord av Pew Research förra 
året visade att två tredjedelar av invånarna i Taiwan 
identifierar sig som endast taiwaneser. Bara 4 procent 
kallar sig själva för kineser.  

Samtidigt är Taiwans status minst sagt tvetydig. Bara 
ett fåtal mindre nationer i världen erkänner Taiwan 
diplomatiskt. Som en följd är Taiwan uteslutet ur FN 
och andra internationella organisationer som 
Världshälsoorganisationen, WHO. Kina är för världen 
folkrepubliken Kina, inte republiken Kina som är 
Taiwans officiella namn.  

Men samtidigt som USA är nära sammanflätat med 
folkrepubliken Kina på många områden har man gett 
löfte om att leverera vapen till Taiwan så att ön har 
tillräckligt självförsvar. Den stora frågan ingen vet 
svaret på – och som en amerikansk president måste 
avgöra – är om amerikanska trupper skulle försvara ön 
om den attackeras och därmed dras in i en väpnad 
konflikt mellan två kärnvapenmakter. 

– Vi är inte säkra på om USA skulle komma till 
undsättning eller inte. Det skapar en oklarhet. Därför 
har vi egna militära övningar, säger Alexander C 
Luang, professor vid universitetet Tamkang och ord-
förande för Council on strategic and wargaming 
studies.  

Frågan är om USA skulle riskera liv och plöja ner 
ekonomiska resurser för att försvara Taiwan. Å andra 
sidan riskerar USA att förlora sitt inflytande i regionen 
om demokratin Taiwan tas över av kommunistpartiet. 
Och hur skulle resten av världen se på USA som 
världsledare om man inte kommer till undsättning för 
en utvecklad demokrati som Taiwan? 
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Samtidigt är Kinas befrielsearmé bättre rustad än 
någonsin. Enorma resurser har lagts på att bygga upp 
militären och upprustningen fortsätter. De senaste fem 
åren har 90 nya stridsfartyg och ubåtar presenterats. 
Det är klart fler än vad USA har i området. Landet har 
missiler som kan nå Taiwan och amerikanska 
marinbaser i Japan, Sydkorea och Guam. I krigsspel 
där en attack mot Taiwan simuleras har nu USA börjat 
förlora.  

Men det finns baksidor med en militär attack även för 
Kina. I år fyller det kinesiska kommunistpartiet 100 år. 
Dess legitimitet vilar inte bara på att Kina blir rikare, 
utan också på att det är stabilt. Ett krig med risk för 
stupade soldater riskerar att äventyra både ekonomin 
och stabiliteten.  

Att invadera bergiga Taiwan med en kort kustremsa är 
också en militär utmaning som medför risker.  

Å andra sidan börjar det bli bråttom om den kinesiska 
ledaren Xi Jinping, som en del bedömare tror, ska nå 
målet om en återförening under sitt ledarskap. I sitt 

nyårstal 2019 kopplade 67-årige Xi Jinping en 
återförening med Taiwan med Kinas mål att bli en 
ledande stormakt. Han har också sagt att det här inte 
är en fråga som kan förbli olöst från generation till 
generation. 

Från USA:s sida handlar det nu om att försöka 
avskräcka Kina från att attackera Taiwan, bland annat 
genom att visa sig stark med allierade. Ett exempel på 
det är när USA:s och Japans försvarsministrar nyligen 
gick ut och meddelade att de ska samarbeta nära om 
det blir en militär konflikt mellan Taiwan och Kina.  

Joe Biden har också sagt att USA:s stöd till Taiwan är 
bergfast. För att manifestera det har USA genomfört 
flygövningar i Sydkinesiska havet.  

I Kina har missnöjet med Taiwan ökat sedan Tsai Ing-
wen blev president. Hon blev omvald förra året på ett 
Kina-kritiskt budskap och har dessutom etablerat nära 
relationer med USA, till Pekings förtret. Hon har ökat 
Taiwans försvarsbudget och den inhemska 
produktionen av militär utrustning. Samtidigt måste 
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hon gå en ständig balansgång. Om hon skulle 
förespråka ett oberoende Taiwan skulle den kinesiska 
reaktionen komma direkt och den skulle vara skarp.  

Hur är då chanserna till en fredlig återförening? Kina 
har inte gett upp den tanken. Med piska och morötter 
försöker regimen pressa Taiwan. Den lockar med Kinas 
stora marknad. Eller straffar. För inte länge sedan 
blockerade Kina all import av ananas från Taiwan. Den 
kinesiska marknaden står för över 90 procent av 
exporten.  

Men aktionen misslyckades och Taiwan gick stärkt ur 
blockaden. Tsai Ing-wen gick ut med uppmaning till 
folket att köpa ananas, i sociala medier sattes en 
kampanj i gång som fick stöd av USA och Kanada. 
Människor la upp bilder där de köpt ananas från 
Taiwan. Det blev en pr-seger.  

En annan kinesisk taktik är så kallade 
gråzonsoperationer. Det vill säga att Kina visar upp sin 
militära styrka allt närmare Taiwan som ett sätt att 
skrämmas. 2020 åkte 380 stridsflygplan in i Taiwans 

luftförsvarszon och i april i år noterades fler 
inflygningar i zonen, 25, än någon enskild månad 
någonsin. Tanken är att försöka trötta ut Taiwans 
försvar och sätta psykisk press på invånarna i Taiwan.  

I slutet av mars sa försvarsministeriet i Taiwan att 
inflygningarna i flygförsvarszonen nu är så vanliga att 
man inte längre möter varje flygplan utan spårar dem 
med missiler. Det tar resurser och ökar riskerna för en 
missberäkning. För Kina är det här ett sätt att så frön 
av kaos och splittra samhället.  

– Det handlar om att skrämma Taiwan, sänka folkets 
och militärens självförtroende och nöta ner logistiken 
och försvarsresurserna. På så vis försöker Kina 
försäkra Taiwan om att vi aldrig kan vinna på lång sikt, 
säger Alexander C Luang.  

I linje med den taktiken har också det kinesiska 
flygvapnet hållit övningar runt ön. Men enligt 
Alexander C Luang fungerar Kinas taktik att skrämmas 
dåligt. 
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– Det ökade militära trycket har bara skapat mer hat, 
inte rädsla, mot Kina i Taiwan. Tvärtemot det som är 
Kinas mål.  

I tidningen the Economist beskrevs nyligen Taiwan 
som den ”farligaste platsen på jorden”. Den typen av 
tankar förtränger de flesta invånare i Taiwan, enligt 
Alexander C Luang. 

– Majoriteten tror inte att Taiwan skulle vinna ett krig 
mot Kina, så varför oroa sig, säger han. 

Marianne Björklund 

Fakta. Kinesiska 
nationalister tog makten 
Taiwan har en befolkning på 23,6 miljoner invånare. 

Huvudstad är Taipei. 

98 procent av befolkningen är kineser, varav runt en 
tiondel är fastlandskineser. Majoriteten identifierar sig 
som taiwaneser och inte kineser. 

Kinesiska nationalister tog makten över Taiwan 1949 
efter att ha förlorat inbördeskriget mot -
kommunisterna i Kina. 

Sedan dess gör Kina anspråk på Taiwan som en av sina 
provinser. 

Taiwan hade fram tills 1971 Kinas plats i FN, inklusive 
Säkerhetsrådet. 

Sedan dess har öarna som Taiwan består av varit 
diplomatiskt isolerade. 

Taiwan brukar kallas Republiken Kina för att skilja 
landet från Folkrepubliken Kina, det stora socialistiska 
landet på fastlandet. 
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31 Kostsamt att tala 
varmt om öriket 
Kalla Taiwan för ett land och du är bränd i 
Kina. Det är den kände amerikanske wrestling-
stjärnan och skådespelaren John Cena det 
senaste exemplet på. Precis som med många 
andra kändisar och företag slutade det med att 
Cena böjde sig för regimen och bad om ursäkt. 

PEKING. – Taiwan är det första landet som kan se 
”F9”. 

Det sade John Cena häromdagen i en intervju med 
taiwanesisk tv i samband med lanseringen av den 
nionde delen av actionfilmserien ”Fast and furious”. 
Det dröjde inte länge innan han i en video publicerad i 
det kinesiska sociala nätverket Weibo bad om ursäkt, 
på kinesiska. 

– Jag begick ett misstag. Nu måste jag säga något som 
är väldigt, väldigt, väldigt viktigt: Jag älskar och 

respekterar Kina och det kinesiska folket, säger Cena 
som har studerat kinesiska och är aktiv på Weibo där 
han har över 600 000 följare. 

Därmed sällar sig Cena till en rad företag och individer 
som bett om ursäkt för att ha kallat Taiwan, som Kina 
anser tillhör folkrepubliken, för ett land.  

Rädda att förlora inkomster på den jättelika marknad 
som Kina utgör är de snabba att dra tillbaka 
uttalanden som förargar Folkrepubliken Kina.  

Vad gäller ”Fast and furious” handlar det om stora 
pengar. Filmen är populär i Kina, världens största 
filmmarknad. När ”F9” hade premiär drog den in 1,1 
miljarder kronor på en helg. 

Listan på företag som rättat in sig i kommunistpartiets 
led, rädda för att annars förlora intäkter, kan göras 
lång. Så ändrade till exempel SAS och flera andra 
flygbolag 2018 destinationen Taiwan till Taipei 
(huvudstaden) efter påtryckningar från Kina. Även 
klädföretaget Gap gjorde avbön efter att ha sålt t-shirts 
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med en karta på Kina utan Taiwan och det 
Sydkinesiska havet.  

Och för tre år sedan rörde det svenska 
satirprogrammet ”Svenska nyheter” upp starka känslor 
i Kina. Här visades en ”informationsfilm” för kinesiska 
turister där de bland annat får lära sig att man inte ska 
bajsa utanför slottet.  

Men det var inte den typen av grova påhopp som den 
kinesiska regimen var mest kritisk till, enligt 
programledaren Jesper Rönndahl. Mest upprörda var 
de över att kartan bakom honom i tv-studion visade ett 
Kina där varken Tibet eller Taiwan ingick. 

– Det är väl det de var allra argast på från statligt håll. 
Det är extra roligt, att man kan ta det andra så länge vi 
ritar in Taiwan på kartan, sade Jesper Rönndahl till 
DN i en intervju 2018.  

Marianne Björklund 

31 Katrine 
Marçal: Boris 
Johnsons bröllop var 
topphemligt 
London. I lördags runt lunch gifte sig Boris 
Johnson med sin fästmö Carrie Symonds i en 
katolsk ceremoni i centrala London. Det hela 
var topphemligt och tog brittiska medier på 
sängen. 

KOMMENTAR Paret hade medvetet planterat ut 
falska rykten om att de skulle gifta sig i juli nästa år. I 
stället blev det ett litet bröllop i katedralen i 
Westminster – Storbritanniens största katolska kyrka.  

Boris Johnson är den första brittiska premiärminister 
som är döpt katolik. Att Tony Blair (premiärminister 
1997–2007) ville konvertera till katolicismen var en 
öppen hemlighet under hans år om premiärminister, 
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men han var rädd för att det skulle orsaka politisk 
storm.  

Först sex månader efter att Tony Blair avgick som 
premiärminister tog han steget.  

I efterhand har Tony Blair sagt att han ångrar att han 
inte var öppnare med allmänheten gällande sin tro. 
Och det blev alltså Boris Johnson som blev den första 
döpta katoliken på Downing Street 10. Det orsakade 
faktiskt ingen storm alls när han tillträdde som 
premiärminister 2019.  

Men Boris Johnson är inte känd för att vara särskilt 
religiös. Han konfirmerade sig dessutom i den 
anglikanska kyrkan under sin tid på internatskolan 
Eton. Men nu valde han alltså att gifta sig katolskt. 
Även Carrie Symonds är katolik och tydligen hör paret 
till församlingen i Westminster där de gifte sig.  

Boris Johnson har varit gift två gånger tidigare. Han 
gifte sig som 23-åring med Allegra Mostyn-Owen men 
paret skiljde sig efter sex år. Efter det var Boris 

Johnson gift med stjärnjuristen Marina Wheeler som 
han har fyra vuxna barn med. Boris Johnson har även 
en dotter från ett utomäktenskapligt förhållande och 
fick sparken ur den konservativa skuggregeringen 
2004 efter en annan påstådd kärleksaffär.  

Boris Johnson träffade Carrie Symonds 2018. Paret 
har sonen Wilfred, ett år, tillsammans.  

Boris Johnson tros ha fått sina tidigare två äktenskap 
annullerade för att kunna gifta sig i en katolsk 
ceremoni i lördags. Eftersom både hans äktenskap med 
Allegra Mostyn-Owen och Marina Wheeler skedde 
inom den anglikanska kyrkan lär de inte ha räknats 
som heliga sakrament i den katolska kyrkans ögon. 
Detta lär irritera brittiska frånskilda katoliker som inte 
får gifta sig igen i kyrkan i princip oavsett.  

Har du en gång gift dig i den katolska kyrkan kan du 
inte göra det igen.  

Men normen att brittiska premiärministrar måste vara 
medlemmar i den anglikanska kyrkan verkar onekligen 
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ha brutits upp sedan Tony Blair inte vågade konvertera 
för 15 år sedan.  

Storbritanniens mest trolige premiärminister efter 
Boris Johnson ser just nu ut att vara den nuvarande 
finansministern Rishi Sunak. Och att han är 
praktiserande hindu diskuteras över huvud taget inte 
politiskt.  

Katrine Marçal 

katrine.marcal@dn.se 

31 Frankrike hotar 
lämna Mali 
MALI/FRANKRIKE. Frankrikes president 
Emmanuel Macron hotar att dra tillbaka landets 
trupper i Mali om avsättandet av president Ba N’Daou 
och premiärminister Moctar Ouane i veckan – som EU 
kallat en oacceptabel statskupp – leder till ökad 
islamisering. 

– Radikal islamism i Mali med våra soldater där? 
Aldrig, säger Macron till Journal du Dimanche. 

Frankrike har runt 5 100 soldater utposterade i de fem 
Sahel-länderna Burkina Faso, Tchad, Mali, 
Mauretanien och Niger. 

TT-AFP 
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31 Putin öppnar 
plånboken för 
Lukasjenko 
Vid helgens möte mellan Rysslands och 
Belarus presidenter i Sotji lovade Vladimir 
Putin sin kollega ett lån på 500 miljoner dollar, 
rapporterar den ryska oberoende tidningen 
Novaja Gazeta. 

Belarus och Rysslands presidenter hade på lördagen en 
”informell” dag på en lyxjakt i Sotji. De tittade på 
delfiner, dinerade och ska ha kommit överens om att 
Lukasjenko ska få 500 miljoner dollar till statskassan 
med sig hem.  

Om fredagen var vigd åt hårt utrikespolitiskt arbete, 
gick lördagen helt i vilan och återhämtningens tecken. 
Så beskriver Rysslands president Vladimir Putins 
pressekreterare Dimitrij Pesjkov dagarna i Sotji.  

– I huvudsak diskuterades två stora områden, frågor 
som rör Ryssland och Belarus handelsekonomiska 
framtida samarbete och kampen mot pandemin, sa 
han tidigare till ryska nyhetsbyrån Tass.  

Ryssland har tidigare lovat Belarus ett lån om 1,5 
miljarder dollar för att stabilisera och återuppbygga 
landets svajande ekonomi. En första utbetalning 
gjordes i oktober, då fick Aleksandr Lukasjenko 500 
miljoner dollar av sin ryska kollega.  

De två ledarna ska i helgen ha kommit överens om ett 
andra tillskott till Belarus statskassa om samma 
summa pengar som den i oktober. Medieuppgifterna 
om överenskommelsen har inte kommenterats från 
officiellt håll men Novaja Gazeta hänvisar till en 
Telegramkanal som kopplas samman med belarusiska 
regeringen och eventuellt drivs av Lukasjenkos egen 
presstab.  

Efter Lukasjenkos kapning av Ryanairplanet den 23 
maj, då den belarusiske journalisten Raman Pratsevitjs 
och hans flickvän Sofia Sapega greps, införde EU-
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länderna sanktioner mot Belarus statliga flygbolag 
Belavia. I samband med det läckte ett dokument från 
flygbolaget i vilket det framgick att Belavia nu behövde 
göra kraftiga nedskärningar i sin personalstab. Ungefär 
50 procent av personalen skulle få gå, enligt 
handlingarna.  

Efter Putins och Lukasjenkos ”produktiva” möte under 
fredagen skrev flygbolagets högste chef Igor 
Tsjerginets ett Facebookinlägg i vilket han fördömde 
EU-ländernas sanktioner mot Belarus och Belavia. 
Han skrev också att det inte blir några väntade 
nedskärningar.  

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 

31 Försök att bilda bred 
koalition av brokig 
skara 
Israel. Den israeliska oppositionsledaren Yair Lapid 
och Neftali Bennett från högernationalistiska Yamina 
enades på söndagen om att försöka upprätta en bred 
koalition, med Bennett som premiärminister. En sådan 
regering behöver stöd från sju partier, inklusive 
vänstern och islamisterna, och kommer att ha en enda 
rösts övervikt i Knesset. 

Den brokiga samlingen har en sak gemensamt: sin 
ambition att detronisera premiärminister Benjamin 
Netanyahu, som regerat i tolv år. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 
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01 Skandalen är en 
gåva till Putin 
Man kan förstås ha en cynisk inställning till spion-
skandaler som den som i helgen avslöjades av SVT 
tillsammans med flera andra internationella medier. 
Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA ska ha 
spionerat på ”ledande politiker och höga tjänstemän” i 
Sverige – och detta ska ha skett genom den danska 
underrättelsetjänsten Forsvarets Efterretningstjeneste 
(FE). 

Wilhelm Agrell, professor emeritus i 
underrättelseanalys, säger till TT att uppgifterna inte 
är överraskande: ”Utåt måste svenska politiker 
naturligtvis vara förvånade och upprörda och kräva en 
utredning, men i realiteten vet de exakt vad det här 
handlar om.” 

Men det är en sak att information delas mellan 
allierade länder. Man ska förstås inte lägga sig platt 
eller rycka på axlarna när USA ertappas med att 
använda underrättelseavtal med en vänligt sinnad 

nation för att spionera på folkvalda och företag i en 
annan. 

Redan i slutet av 2013 kom uppgifter via visselblåsaren 
Edward Snowden om att USA via NSA avlyssnade sina 
bundsförvanter. Då reagerade både Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes 
president François Hollande mycket skarpt, och 
avlyssningen blev en fråga för EU. 

Även denna gång kommer uppgifter om att Merkel ska 
ha avlyssnats. Och frågan är hur mycket amerikansk 
arrogans landets allierade tål. Ingen kan bli gladare 
över dessa avslöjanden än Vladimir Putin. 

Det kan synas naivt att markera mot den här sortens 
underrättelseinhämtning. Lättare är att rycka på 
axlarna och säga att ”alla gör det”. 

Men spioneri urholkar förtroendet mellan vänner. 
Sverige knyts just nu allt närmare såväl Nato som våra 
nordiska grannländer. Inget av dessa samarbeten 
gynnas av att USA trålar information som Sverige inte 
vill dela – och att danskarna villigt hjälper till att ordna 
fram den. 

Erik Helmerson erik.helmerson@dn.se 
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01 Syskonens ö slukas 
av havet – nu tvingar 
de Tyskland att skärpa 
klimatmålen 
Höga vallar skyddar familjen Backsens hem på 
den lilla tyska ön i Nordsjön. Hur länge de 
kommer att hålla vattnet på avstånd beror på 
klimatförändringarna. 

Domstolsbeslut i flera länder har tvingat 
regeringar att skärpa sin klimatpolitik. Nu 
skriver syskonen Backsen historia. 

Tunna träpålar är nedkilade i sanden. Tätt, tätt intill 
varandra står de, och bildar låga murar som får 
vågorna att sakta in. Havsvatten som tar sig över 
murarna lämnar efter sig sand och grus när vattnet 
drar sig tillbaka. Strandområdet växer, och håller havet 
på avstånd från bostäderna på ön. Än så länge. 

– Pellworm är särskilt utsatt eftersom öns landyta 
delvis ligger under havsnivån, säger 22-åriga Sophie 
Backsen. 

Hon är, liksom sin far, farfar och farfarsfar, uppvuxen 
på ön utanför den tyska Nordsjökusten. Familjens 
lantbruk, beläget på Pellworms östra sida, har gått i arv 
från generation till generation. Sophie Backsen, som 
studerar lantbruksvetenskap vid universitetet i Kiel, 
säger att hon gärna skulle ta över gården en dag. 

– Men vi får se hur det blir – jag har ju tre bröder, 
säger hon med ett leende. 

Ett större hot än en eventuell arvstvist är, enligt Sophie 
Backsen, klimatförändringarna. Träpålarna på 
stranden, djupa diken och höga vallar skyddar 
Pellworm mot översvämningar. Men i takt med att 
havsnivån stiger ökar risken. 

– Vi kan inte bygga hur höga vallar som helst, säger 
Sophie Backsen. 

243



Kampen för släktgården mitt ute i Nordsjön har tagit 
henne och hennes syskon till Tysklands högsta 
domstol. Med ett resultat som redan kallats historiskt.  

Vi börjar med några paragrafer.  

I den tyska författningen – landets grundlag – står att 
staten har ansvar för att skydda kommande 
generationers förutsättningar för överlevnad. 
Författningen beskriver också alla människors rätt att 
leva i frihet.  

För drygt två år sedan röstade det tyska parlamentet 
igenom en ny lagstiftning om klimatåtgärder. Då, i 
slutet av 2019, var regeringen i Berlin stolt över 
beslutet. Nu signalerade politikerna att de tog 
klimatomställningen på allvar.  

Enligt den nya lagen skulle landets utsläpp av 
växthusgaser vara 55 procent lägre år 2030 än de varit 
1990. Därefter – mellan 2030 och 2050 – skulle 
Tyskland bli klimatneutralt.  

Problemet var, enligt advokaten Roda Verheyen, att 
den nya lagen inte var förenlig med grundlagen, som 
beskriver statens ansvar för kommande generationer.  

– Enligt vetenskaplig forskning kommer Tysklands 
koldioxidbudget i stort sett vara förbrukad 2030. 
Därefter måste utsläppen nödbromsas, vilket innebär 
att kommande generationer kommer att ha betydligt 
sämre förutsättningar än de som lever i dag, säger 
Roda Verheyen till DN.  

I samarbete med miljöorganisationen Greenpeace 
kontaktade advokaten unga människor som var 
beredda att ta frågan till domstol. Luisa Neubauer, 
frontfigur för klimatrörelsen Fridays for Future i 
Tyskland, tackade ja. Det gjorde även tre lantbrukare, 
en student från ön Langeoog – och de fyra syskonen 
Backsen. 

I januari förra året lämnades anmälan in till Tysklands 
högsta juridiska instans, författningsdomstolen i 
Karlsruhe, som beslutar om frågor som rör landets 
grundlag. Året därpå, en måndag i april, fick Sophie 
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Backsen och hennes syskon ett meddelande från 
Greenpeace.  

– På torsdag får vi veta, sa de, säger hon.  

Syskonen följde presskonferensen framför datorn 
hemma på gården. Sedan började telefonerna ringa.  

– Det har fortfarande inte riktigt sjunkit in. Men det är 
ett helt fantastiskt beslut, säger Sophie Backsen.  

Domstolen i Karlsruhe gav henne och de andra 
målsägande rätt.  

”Bestämmelserna innebär att rätten till frihet 
inskränks för de, delvis mycket unga, målsägande”, 
lyder beslutet. 

Domstolen konstaterar att klimatlagstiftningen lägger 
en orimligt stor börda på unga och kommande 
generationer, som på kort tid kommer att tvingas ställa 
om från ett liv som är beroende av utsläpp av 
växthusgaser till ett fossilfritt samhälle. Det riskerar att 

innebära inskränkningar av ”praktiskt taget alla 
friheter”, skriver domstolen.  

”En enorm seger för klimatrörelsen!”, skrev 
klimataktivisten Luisa Neubauer i versaler på Twitter. 

Till DN säger hon att beslutet kräver ett helt nytt sätt 
att hantera klimatförändringarna. 

– Enligt beslutet i Karlsruhe är mina rättigheter när jag 
är i Merkels ålder lika viktiga som hennes rättigheter 
är i dag. Klimatpolitiken kan alltså inte bara ta hänsyn 
till nutiden. 

Den tyska domen är inte den första som tvingar en 
regering att skärpa sina klimatåtgärder. För två år 
konstaterade Nederländernas högsta domstol, med 
hänvisning till Europakonventionen, att regeringen 
inte gjort tillräckligt för att minska utsläppen av 
växthusgaser.  

Hållbar utveckling för framtida generationer är även 
inskriven i den svenska grundlagen. Men statens 
ansvar framgår inte lika tydligt som det gör i Tyskland, 
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sa Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid 
Stockholms universitet, nyligen till DN.  

– Den tyska domen är inte direkt överförbar. Men den 
visar hur viktigt det är med seriösa juridiska 
bedömningar av klimatpolitiken, eller som i det här 
fallet av klimatlagstiftningen. För Sveriges del kan jag 
se tre tänkbara grunder för att bedöma statens 
juridiska klimatansvar. Den första är 
Europakonventionen, som i det nederländska 
avgörandet. Den andra är klimatlagen och den tredje 
är barnkonventionen, som jag ser som det svagaste 
kortet, sa Jonas Ebbesson.  

Den tyska regeringen, vars lagstiftning underkändes i 
Karlsruhe, reagerade, till klimatrörelsens stora 
förvåning, med att hylla beslutet. Landets 
miljöminister, Svenja Schulze, säger till DN att beslutet 
var oväntat. 

– Det kom som en överraskning, men som en glad 
överraskning. 

Miljöministern säger att hon redan tidigare 
argumenterat för att regeringen måste slå fast hur 
utsläppsminskningarna ska se ut efter 2030, vilket 
domstolen i Karlsruhe nu tvingar politikerna att göra.  

Kort efter domstolens besked lade Svenja Schulze fram 
ett förslag på en skarpare klimatlag. Bland annat vill 
regeringen att landet blir klimatneutralt redan 2045, 
och att utsläppen år 2030 är 65 procent lägre än 1990.  

– För första gången har Tyskland stakat ut en jämn och 
rättvis väg framåt, där utsläppen minskar nästan 
linjärt, säger miljöministern. 

Men exakt hur utsläppen ska minskas förtydligas inte i 
lagförslaget. Klimataktivisten Luisa Neubauer säger att 
regeringen ersätter konkreta åtgärder med vaga mål. 
Hon vill att regeringen presenterar en utsläppsbudget, 
och tydligt beskriver hur minskningarna ska gå till. 
Advokaten Roda Verheyen delar hennes kritik mot det 
nya lagförslaget.  

– Det skulle, precis som det förra, innebära att 90 
procent av utsläppsbudgeten är förbrukad 2030. 
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Därmed lever lagförslaget, enligt min tolkning, inte 
upp till författningsdomstolens krav, säger hon.  

Klimatomställningen väntas bli en av de viktigaste 
frågorna när Tyskland går till val den 26 september. 
Landets miljöparti – De gröna – tävlar med Angela 
Merkels CDU och dess systerparti CSU om 
förstaplatsen i de senaste opinionsmätningarna.  

På ön Pellworm i Nordsjön hoppas Sophie Backsen att 
domstolsbeslutet i Karlsruhe kommer att innebära att 
landets nästa regering tvingas ta klimatomställningen 
på allvar. Bakom murgrönan som täcker tegelfasaden 
på hennes barndomshem skymtar årtalet 1703. Vem 
som byggde huset vet inte 22-åringen. Men hon 
hoppas att även hennes barn och barnbarn kommer att 
få se det. 

– Jag hoppas och tror att beslutet har kommit i rätt tid. 
Att det inte är försent, säger hon.  

Lovisa Herold 

lovisa.herold@dn.se 

01 Jannike Kihlberg: 
Klimatkrisen driver 
fram fler rättsfall 
Hav och domstolar är högaktuella ämnen i 
klimatkrisen. Havsnivån höjs snabbare än 
väntat och runt om i världen ökar antalet 
klimatfall i rättssalarna. 

I förra veckan meddelade en domstol i Nederländerna 
att oljejätten Shell måste minska sina utsläpp kraftigt, 
dagen efter meddelade en domstol i Australien att 
landets miljöminister måste ta ungas framtid med i 
beräkningen när beslut ska tas om en kolgruva ska 
utvidgas eller inte. 

Syskonen Backsen på ön Pellworm är en del av en 
tydlig trend som har vuxit fram de senaste åren – att 
allt fler tar juridiken till hjälp för sin rätt till en trygg 
framtid. 
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I närmare 1 700 fall världen över ställs regeringar och 
bolag till ansvar i ärenden som rör klimat och miljö. 

Det mest kända fallet har varit Urgenda i 
Nederländerna där landets högsta domstol för ett par 
år sedan beslutade att landets klimatmål måste 
skärpas. Den tyska domen där syskonen Backsen har 
drivit fram ett liknande beslut har samma tyngd. 

Ett stigande hav har länge funnits med som en akut 
klimatrisk. Små ö-nationer som Fiji, Marshallöarna 
och Kiribati har under många år lyft frågan på FN:s 
stora klimatmöten. 

I korridorerna under klimatmötet i Paris var det just de 
små ö-nationerna som tog initiativ till att en grupp 
länder, däribland USA och Sverige, gick samman i en 
koalition för att jobba för höjda ambitioner under 
mötet. 

Arbetet lyckades över förväntan. Resultatet är att de 1,5 
grader som skrevs in i Parisavtalets temperaturmål, att 
hålla uppvärmningen väl under 2 grader med sikte på 

1,5. Innan mötet tvivlade många på att världens länder 
skulle kunna enas om ett mål på 2 grader. 

I sin senaste specialrapport konstaterade IPCC att 
havsnivån stiger snabbare än väntat och att 
hastigheten ökar. Även om målet i Parisavtalet uppfylls 
kan haven stiga med mellan 30 och 60 centimeter till 
sekelskiftet. 

Närmare en tiondel av världens befolkning, 680 
miljoner människor, bor i lågt liggande kustområden 
som hotas av stigande havsnivåer. Det gäller önationer 
och Bangladesh men även södra Sverige. 

Gemensamt för många av dem som löper störst risk 
när havet stiger och andra effekter av klimatkrisen är 
att de inte har bidragit till orsakerna, det gäller såväl 
för ungdomar som fattiga i ett Bangladesh där havet 
tar allt mer land. 

Var de än bor så är det avgörande för dem att politiker 
och andra makthavare tar sitt ansvar för att uppfylla 
målen i Parisavtalet. Att vända sig till domstolar har 
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blivit en möjlig väg och i takt med att 
klimatförändringens effekter blir mer märkbara 
kommer också rättsfall som rör klimat att bli vanligare. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 

01 Kanada hedrade 
döda skolbarn 
Kanada halade på söndagen flaggorna på halv 
stång för de 215 barn vars kvarlevor hittats vid 
en tidigare internatskola för 
ursprungsbefolkningen. Landet har skakats av 
det makabra fyndet och företrädare för 
ursprungsbefolkningen kräver en grundlig 
utredning. 

Ceremonier för att hedra barnen, vars död aldrig 
tidigare har dokumenterats, har ägt rum på flera 
platser runt om i Kanada. Flaggor på landets federala 
byggnader halades på halv stång efter en uppmaning 
från Kanadas premiärminister Justin Trudeau. 

Kanada har de senaste dagarna skakats av det makabra 
fyndet. Kvarlevorna efter elever på skolan hittades av 
specialister som undersökte området med hjälp av 
markradar, meddelade folkgruppen Tk’emlups te 
Secwepemc i ett uttalande i torsdags. Vissa av de döda 
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barnen blev endast tre år gamla. Kamloops 
internatskola i provinsen British Columbia drevs 
mellan 1890 och 1969 av den katolska kyrkan på 
uppdrag av de kanadensiska myndigheterna, med syfte 
att assimilera ursprungsbefolkningens barn. 

TT-AFP 

01 Akutåtgärd i Kina: 
Tre barn per familj 
okej 
Kina. Folkräkningen i Kina nyligen gav oroväckande 
resultat. Bara några år efter det att ettbarnspolitiken 
övergavs höjer regimen nu till tre barn per familj. 

President Xi Jinping ledde själv ett möte i politbyrån, 
regimens inre krets, i Peking på måndagen, 
rapporterar diktaturens statliga nyhetsbyrå Nya Kina. 
Där beslutades om krafttag i hopp om att vända 
utvecklingen med för många gamla i relation till de 
arbetsföra åldersgrupperna. 

TT 
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01 Skör koalition kan 
bli början på slutet för 
Benjamin Netanyahu 
Jerusalem. Vägen mot en ny israelisk koalition, 
den första utan Benjamin Netanyahu på tolv år, 
ligger öppen. Men den sista biten, fram tills 
regeringen svärs in om nio dagar, blir kantad 
av dramatik och fallgropar. 

KOMMENTAR 

På söndagskvällen, tre dygn innan oppositionsledaren 
Yair Lapids uppdrag att bilda regering löpte ut, 
meddelade Naftali Bennett, ledare för högernationa-
listiska Yamina, att han antar Lapids anbud att bli 
regeringschef. Lapids parti Yesh Atid vann 17 Knesset-
platser i valet i mars, och Yamina endast 7. Men 
Bennett, tidigare ledare för bosättarrörelsens 
centralorgan, gör ett större offer än några andra 
politiker när han nu sviker en rad vallöften och 

förhandlar med socialdemokrater, vänsterradikaler 
och islamister. 

En av Bennetts partikamrater har redan meddelat att 
han vägrar rösta för en koalition som stöds av 
ockupationsmotståndare och islamister. En annan 
kollega, förre justitieministern Ayelet Shaked, som 
leder partiet tillsammans med Bennett, tvekar in i det 
sista. Netanyahu och hans armé av twittrare 
kommenderar anhängare till hennes och de andra 
”förrädarnas” bostäder. Extremister har hotat deras 
barn och de har fått ökat polisbeskydd. Bennett och 
Shaked avbildas med kaffiya, den arabiska 
huvudsjalen, liksom premiärminister Yizhak Rabin 
veckorna innan han mördades i november 1995. 

Om Shaked står emot pressen och röstar för 
”förändringskoalitionen” då den svärs in, så kommer 
den att ha en enda rösts övervikt i Knesset. Netanyahu 
har stämplat den tilltänkta ministären som ”ett 
missfoster” och jämfört den med regimerna i 
Nordkorea och Syrien. Det han inte kan göra är att 
brännmärka den för dess samarbete med 
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islamistpartiet Raam – han var själv redo att göra upp 
med Raam under sina försök att bilda regering i april. 

På papperet består den koalition Bennett hoppas 
presentera nu på onsdag, av sju partier: tre 
nationalistiska högerpartier, två liberala mittpartier 
och två vänsterpartier. Men i själva verket är 
islamistiska Raam, som inte ber om några portföljer, 
en livsviktig partner. Raams ledare Mansour Abbas 
kräver i stället resurser för att bekämpa den 
organiserade brottsligheten i Israels arabiska sektor. 

Redan för tre veckor sedan var den surrealistiska 
koalitionen klar att lanseras. Men då skickade 
islamistiska Hamas en salva raketer från Gaza mot 
Jerusalem. Striderna ledde till kaos, lynchningar och -
andra hatbrott mellan araber och judar inne i Israel, 
och både Bennett och Abbas begrep att deras väljare 
inte längre var med på noterna. Netanyahu, såg det ut, 
var räddad och skulle få ännu en chans, den femte på 
två år, att söka förtroende i nyval i september. 

Men nu när striderna bedarrat, minns både Abbas och 
Bennett hur förtvivlat ogärna de går till nyval – där 
bägge deras partier skulle få svårt att hålla 
ställningarna. Vapenvila råder kring Gaza, våldet på 
gatorna har hejdats, hundratals rasistiska våldsmän 
har gripits och skall ställas inför rätta, och de bägge 
politikernas aversion mot nyval har på nytt 
övertrumfat deras principer. 

Alla de åtta berörda partierna inser att en så apart 
koalition måste hålla sig borta från alla den israeliska 
politikens ödesfrågor: annektering av delar av 
Västbanken, vräkning av bosättare eller palestinier i 
Jerusalem, USA-ledda samtal om en tvåstatslösning 
eller försök att vingklippa Högsta domstolen. 

Men Israels politiska kriser uppstår sällan medvetet, 
utan exploderar oförutsett i regeringens ansikte. Vad 
håller samman koalitionen efter ett stort palestinskt 
terrordåd, eller efter en ny omgång luftanfall Hamas–
Israel, eller under en storkonflikt med Iran eller 
Hizbollah? Svaret är att det enda som håller dem 
samman är deras rädsla för Netanyahu, som gjort klart 
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att han kommer att fortsätta som Likuds ledare och 
som oppositionsledare. Allt tyder på att han får en 
tacksam uppgift när det gäller att skjuta till måls mot 
den rangliga koalitionen. 

Men Netanyahu är skakad, det framgick av en video 
han lät producera på söndagen, där han står på 
stranden med ryggen mot Medelhavet, och ordar upp-
jagat om hur ”vänstern” planerar montera ned staten, 
försvaret, allt. Askgrå i ansiktet och utan sitt vanliga 
vinnande leende, gjorde han ett härjat intryck. 
Korruptionsmålet mot honom fortsatte på måndagen. 
Av allt han kommer att sakna om han tvingas från 
makten, så blir det mest plågsamma att mista allt 
inflytande över nomineringar i polis- och rättsväsen, 
och över Knessets dagordning. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 

Fakta. 
Regeringsbildningen 

Om koalitionen blir verklighet kommer den att bestå 
av oppositionsledaren Yair Lapids liberala Yesh Atid 
(18 mandat), försvarsminister Benny Gantz mittparti 
Blåvitt (8), Arbetarpartiet (7), Israel vårt hem (ex-
sovjetiska invandrare) (7), Naftali Bennetts Yamina 
(6), Nya hoppet (6) (avhoppare från Likud), Meretz 
(radikala vänstern) (5). 

Dessutom krävs att islamistiska Raam inte röstar mot 
koalitionen i Knesset. 
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01 Före detta 
elitsoldaten utmanar 
från höger 
Naftali Bennett, 49, partiledare för 
högernationalistiska Yamina, har alltid haft 
mycket högt ställda förväntningar på sig själv. 
Att han tänkt slå sig fram till toppen av den 
armbågstäta israeliska politiken är ingen 
hemlighet. 

Men att det skulle till på det här viset hade han 
knappast tänkt sig, att vara på kollisionskurs med 
gynnaren och – ibland – rivalen Benjamin Netanyahu 
är mer dramatiskt än han bett om. 

Innan Bennett och hans politiska partner Ayelet 
Shaked först lanserade ett eget högerparti 2011, hade 
bägge arbetat på Netanyahus kansli, en omvittnat 
traumatisk upplevelse. Bennett och Shaked lyckades 

ådra sig fru Sara Netanyahus måttlösa avsky, vilket 
komplicerat flera regeringsbildningar för maken.  

Naftali Bennetts föräldrar invandrade till Israel från 
San Francisco 1967. Han och två bröder växte upp 
ömsom i Israel och ömsom i USA och Kanada. Under 
sin militärtjänst tjänstgjorde han inom två av 
försvarets absoluta elitenheter, och opererade bakom 
fiendens (Hizbollahs) linjer. 

Därefter drev han ett par mycket framgångsrika it-
företag, som bägge såldes för över en miljard kronor.  

Under sitt decennium i politiken har Bennett lett flera 
högernationalistiska partier med snarlika namn. Han 
har innehaft flera portföljer, senast 
försvarsministerposten 2018–19. Han lovade då 
invadera Gaza och krossa Hamas, men Netanyahu 
blockerade honom.  

Bennett och Shaked misstror och fruktar Netanyahu. 
De kallar honom olämplig för sitt ämbete och beskriver 
honom som gränslöst cynisk. 
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Men de har aldrig berättat om vad de sett bakom 
kulisserna hemma hos herrskapet Netanyahu. De vet 
att de inte har råd att stöta sig med Likuds 
primärväljare – både Bennett och Shaked leker med 
tanken att ansluta sig till Likud när Netanyahu lämnar 
politiken, och vara med i tronföljdsstriden efter 
honom. 

På söndagen, då Bennett i ett tv-tal anklagade 
Netanyahu för att vilja ”dra med sig israelerna i hans 
eget självmord för att slingra sig undan rättegången”, 
var det första gången han besvarade Netanyahus 
kränkande omdömen med samma mynt. 

Bennett har mycket radikala åsikter om Israel–
Palestina-konfliken, men han är långt ifrån den mest -
extreme i det nationalreligiösa lägret. 

Han hade en traditionell, men inte ultrareligiös 
uppväxt och han anser att Israel bör sluta att favorisera 
ultraortodoxa partier med värnpliktsbefrielse och 
skattelättnader. 

Hans fru, Gilat Bennett, är konditor – och ryktas vara 
mindre strikt ifråga om de judiska dietlagarna. Paret 
har fyra barn och bor i Ra’anana strax norr om Tel 
Aviv. 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com 
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01 Därför har Ungern 
så hög dödlighet – trots 
att de är bäst i EU på 
vaccinering 
Ungern är bäst i EU på att vaccinera. Hittills 
har över 60 procent fått en första dos och över 
40 procent är fullvaccinerade. 

Samtidigt dör väldigt många i landet i covid-19. 
Dödligheten är just nu näst högst i EU. 

Hur kan det komma sig? 

Det är en motsägelsefull bild som ges av Ungern när 
man läser Europeiska smittskyddsmyndigheten 
ECDC:s senaste uppgifter om pandemiläget. 
Vaccinationstakten är hög. Bäst i EU. I Ungern har 
över 60 procent fått en första dos, i jämförelse med 
43,6 procent i Sverige, som ligger på EU-snittet. 

Ungern har legat i täten i vaccinationsracet i Europa 
ända sedan leveranserna av den eftertraktade varan 
började i vintras. Att landets läkemedelsmyndighet 
godkänt det ryska vaccinet Sputnik och kinesiska 
Sinopharm bidrar till den höga vaccinationsgraden. 

Samtidigt har Ungern, enligt ECDC, den näst högsta 
dödligheten i covid-19. Bara Kroatien har ett värre läge 
just nu. De senaste två veckorna är andelen döda 88,7 
per en miljon invånare i Ungern. Sedan pandemin 
startade har nästan 30 000 avlidit i covid-19 i landet, 
som har 9,7 miljoner invånare. 

Viruset fortsätter att gäcka forskarvärlden och Ungern 
har drabbats oerhört hårt i den tredje vågen av 
coronapandemin, konstaterar virologen och professor 
emeritus Erno Duda vid universitetet i Szeged. 

”Vi vet inte exakt varför det var så höga dödstal i 
Lombardiet förra våren. Den faktiska orsaken varför 
Ungern (eller Tjeckien) haft sådana extremt höga 
dödstal i mars och april är också okänd”, skriver han i 
ett mejl till DN. 
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Men han presenterar några teorier: 

Den mer smittsamma brittiska varianten dominerar i 
Ungern sedan några månader tillbaka och fick fäste 
när man bara hunnit vaccinera tio procent av 
invånarna. Dessutom är landets befolkning sårbar. 
Många är äldre, överviktiga och har diabetes, högt 
blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar med mera. 

”Alla dessa faktorer minskar chansen att överleva om 
man blir smittad. Dessutom är de sjukvårdsanställda 
utmattade efter att ha kämpat mot sjukdomen i ett år”, 
skriver Erno Duda. 

Började samhället öppna för tidigt när vaccinationen 
kom i gång? 

”Ja, förmodligen. Alla var trötta på munskydd, 
restriktioner och karantän. Det var vår och det såg ut 
som slutet på eländet. Medierna föreslog att det var 
dags att överväga en öppning. Jag gjorde det inte.” 

Är de kinesiska och ryska vaccinen som Ungern 
använder mindre effektiva än dem som godkänts av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten? 

”De två vaccinen representerar två olika tidsåldrar i 
utvecklingen. Sputnik 5 är ett modernt vektorvaccin, i 
princip identiskt med Janssens (J&J). Sinopharm 
symboliserar en äldre modell”, skriver professor Duda. 

Han jämför Sinopharm med vacciner som ges mot 
säsongsinfluensa, men denna fungerar inte särskilt bra 
för äldre. 

”I Ungern fick många över 60 det och en betydande 
andel av dem utvecklade inte antikroppar.” 

Diskuteras frågan om dödlighet och vaccin i det 
ungerska samhället? Och hur går i sådana fall 
diskussionen? 

”Ungern är politiskt delat. Extremt delat. De 
regeringstrogna medierna fastställde att de kinesiska 
och Sputnikvaccinen är överlägsna Pfizers och andra 
’Väst’-vacciner.” 
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Erno Duda skriver att bland invånarna är i stället 
Pfizer det mest populära och betrodda. I det 
sammanhanget påpekar han att två ungerska forskare 
(Katalin Karikó och Norbert Pardi) varit med och 
utvecklat mRNA-metoden som Pfizer/Biontechs och 
Modernas vaccin bygger på. Båda är i dag verksamma i 
USA. 

DN har sökt Ungerns motsvarighet till 
Folkhälsomyndigheten för en intervju. Men svaret 
kommer från regerings kommunikationsavdelning för 
internationella medier. 

I mejlet skriver avdelningen att alla länder registrerar 
dödsfall i covid-19 på olika sätt. En del länder 
registrerar enbart de som dör direkt av covid-19. 
Andra, som Ungern, registrerar alla som avlider och är 
smittade av covid-19, även om den direkta 
dödsorsaken är en annan. 

”Vi har brutit den tredje vågen av pandemin, vi har 
effektivt bekämpat den”, skriver 

kommunikationsavdelningen och tillägger: ”Ungern är 
mer skyddat och säkert än resten av Europa.” 

Pia Gripenberg 
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01 Carina Burman 
levandegör 1700-tals- 
människan 
Det är lätt att förstå varför Carina Burman 
velat lyfta fram Anna Charlotta von Stapelmohr 
ur det sena 1700-talets mylla. I ”God natt 
Madame” finns en stark närvarokänsla även 
om det ibland blir lite väl mycket av en guidad 
tur, skriver Ingrid Elam. 

Carina Burman 
”God natt Madame” 

Albert Bonniers förlag, 270 sidor 

Carina Burman är hemma i det sena 1700-talet, hon 
blev doktor på en avhandling om Johan Henric 
Kellgren, följde upp den 1993 med en roman, och för 
två år sedan gav hon ut en stor biografi över Carl 
Michael Bellman. Däremellan ligger en rad historiska 

romaner med litterära motiv, varvat med vetenskaplig 
utgivning. 

En av alla de personer som skymtade i myllret kring 
Bellman var Anna Charlotta von Stapelmohr, en ung 
adelsdam och salongsvärdinna, känd för sin vassa 
tunga och livliga intelligens. Hon har ordet i Burmans 
nya bok ”God natt, Madame”. 

Det är lätt att förstå varför Burman ville dra fram 
denna kvinna ur skuggan och ge henne berättarrollen i 
en roman som visserligen bygger på verkliga personer, 
miljöer och händelser, men vad gäller huvudpersonens 
– ”Lottas” – inre måste lita till fantasin. Det finns 
nämligen mycket lite bevarat av och om henne, några 
brev bara, resten är torra folkbokförda fakta och 
skvaller. Till det senare fanns det anledning: hon gifte 
sig 22 år gammal med Elis Schröderheim, av fritt val, 
vilket inte uteslöt en lång rad tillfälliga erotiska 
förbindelser, sederna var sådana, det praktiska 
förnuftet styrde äktenskapet, åtrån fick hitta andra 
vägar, i adelns sängar var det mer regel än undantag, i 
alla fall för männen.  
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Men Lotta gick över en gräns, eller rättare två. När 
Gustav III pikade henne för att hon efter mer än tio års 
äktenskap fortfarande var barnlös, replikerade hon 
alltför snabbt för sitt eget bästa att hon ju inte haft råd 
med en hovstallmästare, en sådan som enligt ryktet 
hade ordnat med den tronarvinge kungen själv inte 
hade lyckats avla. Hon föll i onåd och kort därpå blev 
hon gravid med en av sina älskare. Hennes man ville 
inte ta på sig faderskapet och begärde skilsmässa, 
förmodligen pressad därtill av den hämndlystne 
kungen. Anna Charlotta dog 34 år gammal ett par 
dagar efter barnets födelse. 

I Carina Burmans roman möter vi Lotta i december 
1790 några veckor före hennes död, hon har just 
vaknat upp ur en dröm som fört henne tillbaka till 
barndomen, nu vill hon teckna ned sitt livs historia och 
börjar 1771 då hon är 16 år gammal. Hennes tid 
sammanfaller med andra ord med Gustav III:s styre, 
de dagar över vilka det, om man får tro Esaias Tegnér, 
låg ett skimmer, ”fantastiskt, utländskt, flärdfullt om 
du vill”. Lotta Schröderheims bild är inte riktigt lika 

solig, men nog vet hon sitt värde, hon är vacker, tål att 
visas upp och anser sig veta ”allt om operan och andra 
konster”. 

Här slösas med lokalfärg, som alltid i Burmans 
berättelser, franska ord och fraser strös in i svenskan, 
vi får vara med när Lotta blir klädd, med ”rumpkudde” 
och ”pocher” enligt tidens mode, vi reser med henne 
till Leufsta slott, deltar vid tornérspel på Ekolsund, 
möter Bellman och Kellgren, grevar och baroner och, 
som sagt, en och annan stallmästare.  

Det kan understundom bli lite väl mycket av guidad tur 
till den gustavianska tidens kända platser och personer 
och för lite av tumult på idéernas och politikens fält, 
tiden är ju trots allt revolutionär. Men det är också 
rimligt att tänka att krig och politik påverkade en ung 
kvinnas liv lika lite som Bellmans diktning, som inte 
heller låtsas om världens strider, där är det i stället 
Bacchus följe som står för allt buller och tumult. 

Lottas värld är inte mycket större än hemmet i 
Kammeckerska huset på Nybrogatan, några av 
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Stockholms vittra salonger och en sal på slottet. Hon 
hade ambitioner, skrev poesi och blev själv föremål för 
poeters hyllningar, hon var frispråkig och kvick, men 
hon levde i en tid då en kvinna skulle behaga och 
underordna sig. Vissa sidor av kvinnolivet förändras 
dock inte, verkligt levande är de avsnitt där Lotta 
skildrar sitt förhållande till den egna kroppen, andras 
blickar på den, sitt eget begär, sin första förlossning, då 
hon föder en flicka som genast dör, och sin sista 
graviditet. Där finns en närvarokänsla och en språklig 
konkretion som gör 1700-talsmänniskan till vår 
samtida, annorlunda, men ändå så lik. 

Ingrid Elam 

kultur@dn.se 

02 Netanyahu äntligen 
på fallrepet 
Den lyckade vaccinationskampanjen i Israel antogs ge 
premiärminister Benjamin Netanyahu en fördel i 
nyvalet i mars. Efter ett motsägelsefullt resultat kunde 
han ändå inte bilda någon regering. Därefter hjälpte 
Hamas till med att starta ett litet krig om Gaza, men 
inte heller det mobiliserade de nödvändiga patriotiska 
stödtrupperna. 

I stället står Israel på tröskeln till ett märkvärdigt 
maktskifte. Den oheligaste av allianser, från vänster 
och höger och alla håll, knegar sig fram mot ett 
koalitionssamarbete som också skulle bygga på 
palestinska islamister. Den sekuläre tv-kändisen Yair 
Lapid och förre bosättarbossen Naftali Bennett skulle 
alternera på premiärministerposten. 

Netanyahu skäller vilt och jämför regeringsplanen med 
al-Assads bestialiska diktatur i Syrien. Det som är sant 
är att parlamentet, knesset, egentligen har en solid 
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högermajoritet. Och att de nya kompanjonerna endast 
skulle förenas av sin allergi mot den sittande 
regeringschefen. 

Fast när det gäller att cyniskt strunta i grundsatser är 
Netanyahu hittills oomstridd mästare. Han frotterar 
sig med allt från islamister till judiska extremister, 
ända tills han utan skrupler sviker sina 
bundsförvanter. Han har i åratal saboterat alla försök 
till samtal med palestinierna, och kunde det gångna 
året inte ens fixa en statsbudget för att taktiken stod i 
vägen. 

Allt är underordnat Netanyahus enda återstående 
projekt: att få knesset att ordna åtalsimmunitet åt 
honom. Sålunda skulle han ta sig ur 
korruptionsrättegången om exempelvis dyrbara gåvor 
och ljusskygga ubåtsaffärer. 

Motståndarnas koalition ser ut som ett skepp dömt till 
förlisning. Men personen Netanyahu blockerar alla 
tänkbara nya initiativ, goda som dåliga. Israel måste 

pröva en annan väg för att säkra fred och demokrati. 
Kanske kommer en principlös kompromiss väl till pass. 

Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@dn.se 
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02 Draghjälp från 
kändisar ett 
framgångsrecept 
Svarta britter och britter med bakgrund i södra 
Asien vaccinerar sig inte i samma utsträckning 
mot covid-19 som vita britter. Den brittiska 
staten har därför tagit hjälp av bland annat 
kändisar för att nå ut till dessa grupper. 

Det har gett resultat.  

LONDON. Nadiya Hussain har ett fantastiskt recept 
på naan som inte kräver någon jäst. Du använder 
bakpulver istället, trots det får du fram något som 
liknar de berömda sydasiatiska bröden. 

Det är tips som dessa som har gjort Hussain till den 
mest framgångsrika vinnaren av tv-tävlingen ”Hela 
Storbritannien bakar” någonsin. 

I dag är Hussain en älskad tv-kock som skapar recept 
som ”toad in the hole” med kebab och skriver 
bästsäljande böcker. För den lyckligt ovetande är ”toad 
in the hole” alltså en brittisk rätt där du lagar korv i en 
jättestor Yorkshirepudding i ugnen.   

Och Yorkshirepudding med kebab, i stället för korv, är 
inget som orsakar upprörda känslor i det 
mångkulturella Storbritannien. (Betänk vilken 
kulturdebatt det hade blivit i Sverige om någon 
lanserade ”muslimsk sill”). 

I Storbritannien är man onekligen mer avslappnad 
med dessa ting. Med detta inte sagt att landet inte har 
problem med rasism.  

Under pandemin har många av dem blivit särskilt 
tydliga.  

Det stod tidigt klart att svarta britter och britter med 
bakgrund i södra Asien drabbades hårdare av covid-19. 
Under virusets första våg hade svarta brittiska män en 
4,2 gånger större risk att dö av viruset jämfört med vita 
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män i samma åldersgrupp. En studie som den brittiska 
statistiska centralbyrån gjorde tillsammans med 
universiteten i Oxford och Leicester samt London 
School of Hygiene and Tropical Medicine visade att 
britter med bakgrund i Bangladesh och Pakistan hade 
en ”signifikant högre risk” att dö av covid-19.  

Under 2020 spreds en bild av att detta kunde ha att 
göra med ”genetiska faktorer”. I dag vet man dock att 
skillnaden först och främst har att göra med att britter 
från etniska minoriteter i högre grad hade jobb som 
inte gick att utföra hemifrån.  

Smittan var helt enkelt större i dessa grupper.  

Samtidigt har det jättelika brittiska 
vaccinationsprogrammet haft svårt att nå ut till precis 
de britter som behöver vaccinet mest. Den 14 april 
hade 95 procent av alla vita britter över 60 år blivit 
vaccinerade. Men bara 69 procent av svarta britter och 
85 procent av britter med bakgrund i södra Asien.  

Detta orsakade stor debatt. Men nu har gapet börjat 
minska. 

Vaccinationerna bland etniska minoriteter i England 
har till exempel tredubblats sedan februari.  

Och det är nu vi kommer tillbaka till Nadiya Hussain. 
Hon är nämligen en av de kändisar som har deltagit i 
en framgångsrik kampanj för att nå ut till de britter 
som likt hon själv har bakgrund i Bangladesh. Från sitt 
kök har Nadiya Hussain talat om hur hon själv 
planerar att ta vaccinet och berättat om hur hennes 
syster redan hade fått det utan några biverkningar.  

Bland just britter med bakgrund i Bangladesh har det 
totala antalet vaccindoser femdubblats på tre månader. 
Det är en snabbare ökning än bland vita britter under 
samma period.  

Framgången har förstås inte bara att göra med stöd 
från glamorösa kändisar som Hussain och 
reklamfilmer på tv med cricketstjärnor och 
skådespelare. Sjukvården har framför allt arbetat på 
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mikronivå och låtit sjukvårdspersonal med samma 
etnicitet leda kontakter med lokala och religiösa ledare. 
Man har slagit ner på myter om vaccinet och jobbat 
med tillgängligheten genom att exempelvis vaccinera i 
stora moskéer.  

Det hela är dock inte enkelt. En stor del av motviljan 
mot att delta i vaccineringsprogrammet handlar om 
historiska erfarenheter som sitter djupt. I vad som i 
dag är Pakistan utförde den brittiska armén till 
exempel djupt oetiska experiment på 
lokalbefolkningen på 1930- och 1940-talet. Doktor Vin 
Diwakar diskuterade detta som ett specifikt problem 
på en presskonferens från 10 Downing Street. Han 
konstaterade att ”mycket av detta går tillbaka i 
generationer”.  

Vaccinministern Nadhim Zahawi har sagt att volontär-
grupper som redan är verksamma i områden med låg 
tilltro till den brittiska staten därför är viktiga 
budbärare gällande vaccinet.  

Nadhim Zahawi och resten av den konservativa 
regeringen har fått kritik för att inte ha gjort mer 
tidigare. Men just nu ser alltså gapet ut att minska.  

Katrine Marçal 

katrine.marcal@dn.se 

Fakta. Immunitet 
Hur många som behöver vaccineras för att stoppa 
covid-19 är ännu okänt. Världshälsoorganisationen, 
WHO, skriver på sin hemsida att det som kallas 
flockimmunitet varierar med sjukdom. 

Till exempel måste 95 procent av befolkningen vara 
vaccinerad för att nå immunitet mot mässling. 

Källa: WHO 
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02 Protester mot att 
Assadregimen fått plats 
i WHO 
Ett dussintal läkare och annan vårdpersonal i 
nordvästra Syrien har flera dagar i rad 
protesterat mot beslutet att Syrien valts in i 
Världshälsoorganisationens, WHO:s, styrelse. 

Det var i fredags som Syrien valdes in i WHO:s styrelse 
som representant för östra Medelhavsregionen. 
Beslutet har orsakat kraftiga reaktioner från 
människorättsorganisationer och den syriska 
oppositionen. 

Demonstranterna i nordvästra Syrien, som 
kontrolleras av rebellgrupper, säger att Assadregimen 
gjort sig skyldig till krigsbrott och därför måste 
diskvalificeras från en plats i WHO:s styrelse. 

Den syriska regimen och dess allierade anklagas för att 
ha attackerat sjukhus och för att ligga bakom att 
sjukvårdspersonal fängslats, torterats, försvunnit eller 
avrättats under inbördeskriget. 

Saeed Alnahhal 

saeed.alnahhal@dn.se 
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02 En halv miljon tros 
ha dött i kriget 
Syrien. Omkring en halv miljon människor har dödats i 
kriget i Syrien, enligt nya beräkningar. Det är omkring 
100 000 fler döda än vad som tidigare rapporterats. 
Uppgiften har tagits fram av organisationen Syriska 
människorättsobservatoriet (SOHR) som följer 
utvecklingen i Syrien från Storbritannien. 

TT 

02 700 000 
liter orenat avloppsvatten forsade natten till tisdagen 
ut i Öresund varje timme, efter att en avloppsledning 
brustit i norra Köpenhamn under måndagen. Läckan 
kunde lagas först på tisdagsmorgonen. 

TT 
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02 Ilska när maffians 
mördare släpps 
Italien. Giovanni Brusca är en av den italienska 
maffians mest ökända mördare. När 64-åringen nu 
släppts ur fängelset efter att ha avtjänat ett 25-årigt 
straff väcker det starka reaktioner. 

Brusca var en nyckelfigur inom den sicilianska 
maffiaorganisationen Cosa Nostra. Bland hans brott 
finns mordet på domaren Giovanni Falcone. Även 
Falcones fru och tre livvakter dödades då deras bil 
sprängdes av en fjärrstyrd bomb, detonerad av Brusca. 
Frisläppandet sker sedan han under fängelsetiden 
vittnat mot Cosa Nostra. 

TT-AFP 

02 Moskéer tvingas 
sänka volymen 
Saudiarabien. Efter klagomål om allt för höga 
decibeltal som stör barn och äldre har Saudiarabiens 
styre beslutat att landets moskéer måste sänka 
volymen på sina högtalare. 

Enligt den nya regeln får moskéerna bara dra upp 
ljudet till en tredjedel av högtalarnas maxvolym och 
främst använda dem för att kalla till bön, inte för att 
sända hela predikningar. 

TT-AFP 
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02 Man smittad av 
fågelinfluensa 
Kina. Kina har rapporterat världens första fall där en 
människa smittats av fågelinfluensastammen H10N3. 
Risken för att viruset skulle få stor spridning bland 
människor är dock låg, enligt kinesiska myndigheter. 

Fallet gäller en 41-årig man som togs in på sjukhus 
med febersymtom i Zhenjiang i östra Kina den 28 
april. Hans tillstånd beskrivs som stabilt. 

TT-AFP 

02 Forskare: Så får 
man fler i utsatta 
områden att vilja 
vaccinera sig 
Varför tackar fler personer i vissa områden nej 
till att bli vaccinerade? Frågan engagerar 
forskare runtom i Europa. Det handlar inte 
bara om att ge information, utan också om vem 
som ger information. Och vaccinationsviljan 
kan öka eller minska när nya fakta kommer 
fram.  

Ett vaccin är värdelöst om det inte används. De 
mönster som finns i Sverige, att invånare i 
socioekonomiskt utsatta områden har en lägre 
vaccinationsgrad, finns också i andra länder. 

Vi märker att tveksamheten till att vaccinera sig inte 
främst handlar om informationen som ges, utan om 
folk på sina håll kan lita på de som lämnar 
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informationen, säger Koen Peeters, professor i 
sociologi vid Institute of Tropical Medicine i 
Antwerpen. 

Peeters nämner det han kallar marginaliserade 
grupper – de som misstror regeringen eller som har 
dåliga erfarenheter av staten. Hans team är en del av 
ett projekt som tillsammans med forskare i Leuven, 
London och Paris undersöker vaccinmotstånd och 
covid-19. 

– För de flesta människor handlar det inte om ett 
entydigt ja eller nej till vaccin. Istället varierar 
attityden beroende på om det kommer ny kunskap om 
biverkningar eller information om att du behöver 
vaccinera dig för att kunna resa, säger han. 

Heidi Larson, professor vid London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, och grundare av projektet 
Vaccine Confidence (tillit till vaccin) understryker att 
informationen som lämnas måste svara på relevanta 
frågor som folk ställer. 

”Man bygger förtroende genom att svara på ett sätt 
som är vettigt utifrån hur människor lever sina dagliga 
liv”, skriver hon i en artikel i medienätverket Project 
Syndicate.  

Hon betonar att regeringar och myndigheter måste 
vara snabba med att berätta om sina åtgärder: ”Varje 
dag med försening eller obeslutsamhet som rör 
kommunikation runt vaccin blir en grogrund för oro 
och vilseledande information – mycket av detta sker 
online.”. 

Heidi Larson framhåller också att människor måste 
kunna ställa frågor om covid-19 utan att behandlas 
föraktfullt. Koen Peeters är inne på samma spår. 

– Det finns en genuin oro som måste tas på allvar. Hur 
är det möjligt att det gått så fort att utveckla vaccinen? 
Påverkar de fertiliteten? Vad vet vi om biverkningar? 
Du måste ha en dialog som gör att oron kan bemästras, 
säger han och påminner om att denna oro även finns 
bland anställda i hälso- och sjukvården. 
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Enligt honom är det svårt att veta hur utbredd 
vaccintvekan mot covid-19 är i olika grupper. Dels var 
det länge svårt att alls vaccinera sig, dels är de 
mätningar som görs oftast webbaserade. Då är det 
problem att få ett representativt urval. 

– För dem som inte känner sig delaktiga i samhället 
kan det vara svårt att övertygas om att man vaccinerar 
sig för allas bästa. Är du dessutom ung och inte blir 
särskilt sjuk av covid kan du också vara svårare att 
övertyga, säger Koen Peeters. 

Att få fler att vaccinera sig handlar om att bygga 
förtroende och att ha en bra dialog med grupper i 
utsatta områden, resonerar Peeters. En dialog går inte 
snabbt och är svår mitt under en pandemi. 

– Nu finns flera sådana projekt, men effekterna 
kommer inte att märkas omedelbart utan snarare på 
längre sikt, tror han. 

I nuläget handlar det därför mer om hur individer 
resonerar om sin personliga nytta i förhållande till 
riskerna. 

– Ta till exempel appen som finns i Danmark som visar 
att du är testad för att kunna gå på restaurang. Eller 
vaccinpassen för att resa. Sådant får en del att ändra 
sig om vaccin, säger Koen. 

Gruppen av stenhårda vaccinmotståndare, som ändå 
är liten, finns inte mycket att göra åt, resonerar han. 

Heidi Larson poängterar hur viktiga sjukvårdsanställa 
är. 

”Läkare och sjuksköterskor är några av de mest 
betrodda i samhället, därför är det viktigt att de på ett 
empatiskt sätt får tid att lyssna till sina patienters 
undringar. Men de anställa måste ha tillgång till den 
senaste informationen för att kunna kommunicera 
med patienterna och för att stärkas i sitt eget 
förtroende för vaccinen mot covid-19”, skriver hon.  
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Koen Peeters befarar att pandemin i sig har skapat oro 
i samhället som gör fler tveksamma att vaccinera sig. 

– I vanliga fall finns många som inte är helt övertygade 
om att det är bra att vaccinera sig, men eftersom 
vaccinationsgraden är väldigt hög gör de flesta det 
ändå. Nu, när det finns en oro och osäkerhet runt 
covid, tvekar fler människor. Det blir en besvärlig 
situation att hantera, säger han. 

Pia Gripenberg 

02 Anna-Lena Laurén: 
Pratasevitjs tid i 
ukrainsk bataljon är 
logisk 
Den bortrövade belarusiska journalisten och 
regimkritikern Raman Pratasevitjs bakgrund i 
ukrainska frivilligbataljonen Azov har blivit ett 
verktyg i propagandakriget. Mycket tyder på att 
det stämmer att han deltog i Azovs verksamhet. 
Frågan är exakt vad han gjorde. 

Kommentar. DN:s korrespondent i Ryssland 

Att Raman Pratasevitj på något sätt deltog i den 
ukrainska frivilligbataljonen Azovs verksamhet ser ut 
att stämma. Det har bekräftats av bland annat 
överbefälhavaren för bataljonen, Andrij Biletskyj.  

– Ja, Raman kämpade verkligen mot ockupationen av 
Ukraina, tillsammans med Azov och andra militära 
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enheter. Han var med oss nära Sjyrokyne, där han 
skadades. Men hans vapen som journalist var inte 
automatkarbinen, utan pennan, skriver Azovs 
överbefälhavare Andrij Biletskyj på sin Telegramkanal. 

I en intervju från augusti 2020 för oberoende 
Nastojasjtjeje vremja säger Pratasevitjs pappa, Dzmitri 
Pratasevitj, att hans son blev dragen inför rätta redan 
2014, ”då han var i Donbass och krigade för ukrainska 
armén”. Den här videosnutten har återpublicerats av 
den ryska journalisten Aleksandr Kots, som jobbar för 
Kremltrogna Komsomolskaja Pravda: 

Men den 25 maj i år säger Dzimitri Pratasevitj till 
Nastojasjtjeje vremja att han inte känner till att sonen 
skulle ha deltagit i kriget. 

– Personligen vet jag inte om han krigade i Donbass. 
Jag vet att han var på Majdan. Han var frilansare, 
fotojournalist. Men jag vet ingenting om kriget i 
Donbass, säger han. 

Under de senaste veckorna har regimtrogna 
belarusiska medier publicerat bilder av Pratasevitj som 
Azovsoldat, i militäruniform och med automatkarbin. 
De här bilderna har av allt att döma läckts av 
belarusiska KGB. 

Bildernas äkthet går inte att garantera. Däremot 
bekräftar flera oberoende källor att Pratasevitj har 
deltagit i Azovs verksamhet. Oberoende belarusiska 
Nasja Niva har publicerat en intervju med en anonym 
soldat från Azovbataljonen.  

– Jag minns honom från Urzuf (där Azovbataljonen 
hade sitt högkvarter). Ung kille. Biletskyj 
(överbefälhavaren) litade inte på honom. Folk trodde 
att han var där för att samla information. Han deltog 
inte i några krigsoperatoner. Han gick en utbildning, 
fotade sig med vapen i hand och åkte sin väg, säger den 
anonyma före detta Azovsoldaten till Nasja Niva.  

År 2015 publicerade USA-finansierade Radio Svoboda 
en intervju med en anonym belarusisk soldat ur 
Azovbataljonen. Soldaten kallar sig Kim. Bilden där 
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han står med en kalasjnikov på axeln och överstruket 
ansikte är identisk med en av de bilder som 
Lukasjenkotrogna medier nu sprider. Men Kim säger 
sig vara 22 år gammal och år 2015 var Pratasevitj 20 
år. 

Exakt vad Pratasevitj gjorde i den nationalistiska 
Azovbataljonen vet vi inte än. Det är dock allmänt känt 
att många aktivister från andra postsovjetiska länder 
gick med i de ukrainska frivilligbataljonerna. De såg 
det som ett led i den gemensamma kampen mot Putin.  

Det är vanligt i före detta sovjetländer med journalister 
som samtidigt är aktivister mot regimen. Den 
belarusiska Telegramkanalen Nexta, där Pratasevitj var 
chefredaktör, hade en aktiv roll i demonstrationerna 
mot Lukasjenko. I en intervju från 2020 med den ryska 
journalisten Jurij Dud säger dåvarande chefredaktör 
Pratasevitj att Nextas roll delvis är politisk. Pratasevitj 
jobbade öppet för oppositionsledaren Svjatlana 
Tsichanouskaja och fungerade som hennes egen 
fotograf.  

Att Pratasevitj är mer än en journalist har från första 
början varit klart.  

Att Lukasjenkotrogna medier nu försöker slå mynt av 
detta är en del av propagandakriget. 

Anna-Lena Laurén 

Fakta. Fick flyget att landa 
i Minsk 
Raman Pratasevitj, 26, och hans flickvän Sofia Sapega, 
23, checkade den 23 maj in på Ryanairflyget Aten–
Vilnius. Redan på flygplatsen i Aten noterade Pratsevitj 
att en okänd man försökte fotografera hans pass. Han 
drog slutsatsen att mannen var från belarusiska KGB. 

Senare, när flyget befinner sig i belarusiskt luftrum, 
ändrar det plötsligt kurs. I stället för att flyga till 
Litauens huvudstad Vilnius landar det i Belarus 
huvudstad Minsk. Där grips Pratsevitj och Sapega 
misstänkta för att ha organiserat massupplopp under 
demonstrationerna mot valfusket och den belarusiska 
diktatorn Aleksandr Lukasjenko i höstas. 
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02 Någon babyboom är 
inte att vänta – det 
krävs andra åtgärder 
Peking. Kina lättar på 
barnbegränsningspolitiken och ökar antalet 
tillåtna barn från två till tre. Det är inte 
sannolikt att ändringen leder till någon 
babyboom. 

För att fler barn ska födas krävs andra 
åtgärder som bättre utbyggd barnomsorg, 
billigare bostäder och lägre 
utbildningskostnader. 

KOMMENTAR 

Beskedet om den nya trebarnspolitiken kommer efter 
att Kinas senaste folkräkning, för 2020, visade att 
Kinas befolkning är på väg att bli äldre och att färre 
barn föds. Fertiliteten är nere på 1,3 barn per kvinna – 
klart under de 2,1 som krävs för att hålla en stabil 

befolkning. Dras nuvarande trender ut dröjer det inte 
många år innan antalet invånare i Kina börjar minska. 

Det som framför allt oroar det styrande 
kommunistpartiet är strukturen på befolkningen, att 
fler blir äldre och ska försörjas av färre. För att 
fortsätta växa behöver Kina arbetskraft som betalar 
skatt och som bidrar till tillväxten. Fler äldre riskerar 
också att minska konsumtionen, som regimen har 
strävat efter ska bli drivande i ekonomin. 

Men kommer kineserna att föda fler barn bara för att 
gränsen höjs? Det är tveksamt. När ettbarnspolitiken 
övergavs för en tvåbarnspolitik 2016 ledde det till en 
tillfällig ökning i antalet nyfödda året därpå, 
förmodligen för att de familjer som länge hade längtat 
efter fler än ett barn passade på. Men de följande fyra 
åren gick födslarna ner och förra året var antalet 
nyfödda tolv miljoner, lägst sedan 1960-talet. 

Att de ändrade reglerna skulle leda till en plötslig 
babyboom är därför inte troligt. Trebarnspolitiken 
ändrar inte de argument som många har för att inte 
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skaffa fler än ett barn eller leva barnlösa. Ofta handlar 
det om tid och ekonomi. 

Ambitionerna för barnen är höga och det finns en 
press på att ge dem privatlektioner förutom den 
reguljära skolundervisningen. Det är dyrt och det tar 
en stor del av föräldrarnas fritid. Till det kommer höga 
boendekostnader i storstäderna och knapphändig 
barnomsorg, ofta är det far- och morföräldrar som tar 
hand om barnen. 

Kvinnor som får barn klagar också på att det hindrar 
dem i karriären. Ibland får de inte tillbaka jobbet efter 
mammaledigheten på fyra månader. Den unga 
medelklassen i storstäderna beter sig dessutom som i 
andra utvecklade länder. De väntar längre upp i 
åldrarna med att fundera på barn och de värnar sin 
frihet. 

I måndagens meddelande från politbyrån angavs att 
förändringen kommer att ackompanjeras av ”stödjande 
åtgärder” för dem som skaffar barn. Vilka är oklart, 

men troligen kommer fler nyheter som uppmuntrar 
barnafödandet att komma. 

För Kinas kommunistparti är demografin en av landets 
största utmaningar framöver. Dess legitimitet är 
avhängig att välståndet i nationen ökar. Det blir 
svårare att uppnå om andelen äldre fortsätter öka i 
snabb takt. 

Marianne Björklund 
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02 183 
miljoner tittare såg italienska Måneskin vinna 
Eurovision i Rotterdam. I fjol blev tävlingen 
pandemiinställd och tittarsiffrorna tyder på att den 
varit saknad. Årets tittare blev i alla fall en miljon fler 
än under finalen 2019, enligt en sammanställning från 
EBU. För elfte året i rad var det också Tyskland som 
hade flest antal tittare: 7,8 miljoner, vilket kan 
jämföras med Sveriges cirka 3 miljoner tittare. 

TT 

03 U-svängen var dålig 
för klimatet, 
säkerheten och 
ekonomim 
Efter att tsunamin träffade Fukushima i Japan den 11 
mars 2011 såg opinionslägena och mediehanteringen 
helt olika ut i Tyskland och Sverige under det utdragna 
katastrofförloppet de kommande veckorna. 

De experter som kom till tals i svenska medier 
”lämnade samstämmigt lugnande besked” om att ”en 
liknande katastrof inte skulle kunna ske här”, enligt en 
rapport om medierna i respektive land som MSB lade 
fram (”Efter Fukushima-katastrofen”, 2014). 

Men i Tyskland blev det en politisk storm. 
Kärnkraftsfrågan hade länge präglat inrikespolitiken; 
Merkels färska beslut att förlänga reaktorernas 
driftstillstånd med tolv år var kontroversiellt. Efter 
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Fukushima tippade opinionen över så att 80 procent 
av väljarna förordade en snabbstängning. 

120 000 tyskar demonstrerade utanför 
kärnkraftsanläggningarna sex veckor efter olyckan i 
Japan och frågan dominerade tysk inrikespolitik 
eftertryckligt. Merkel slogs för sin regerings överlevnad 
och fattade två beslut. 

De åtta äldsta reaktorerna, bland dem Vattenfalls i 
Krümmel och Brunsbüttel, togs ur drift direkt. Två och 
en halv månad efter tsunamin mot Fukushima, för 
nästan exakt tio år sedan, kom beskedet som beskrivits 
som tysk politiks största U-sväng någonsin. 

All kärnkraft skulle tas ur drift inom ramen för 
projektet Energiewende, ambitionen att styra mot 
förnyelsebara energislag samt systematiska 
energibesparingar, som också gavs tre andra mål: Att 
bekämpa klimatförändringarna, att höja 
energisäkerheten genom att reducera 
fossilbränsleimporten och att garantera industriell 
konkurrenskraft och tillväxt. 

Hur det har gått? Inget vidare. Ännu kommer hälften 
av elproduktionen från fossila bränslen. Stora 
investeringar görs i rysk gas som ska flöda i rör på 
Östersjöns botten, i direkt konflikt med målsättningen 
att betrakta elförsörjningen som en säkerhetsfråga. 
Vad gäller själva leveranssäkerheten i Tyskland är den 
otillfredsställande eftersom nödvändiga investeringar i 
elnätet släpar efter. 

Med ett skyhögt elpris, 43 procent över EU:s snitt, har 
Tysklands motsvarighet till Riksrevisionen, 
Bundesrechnungshof, sågat den orimliga indragning av 
köp- och konkurrenskraft som Merkel lagt på 
privatpersoner och företag. 

Precis som i Sverige förväntas kunderna snarast 
efterfråga mer el; bara kraftbehovet i omställningen av 
transportsektorn är gigantiskt. 

Utvecklingen i Europa talar för en långsiktig, 
välförvaltad svensk kärnkraftskapacitet eftersom 
energislaget har en självklar roll i ett driftsäkert, 
utsläppsfritt och flexibelt energisystem. 

Jens Runnberg 

jens.runnberg@dn.se 
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03 Missnöjet med 
Bolsonaros 
coronahantering växer 
När läkemedelsbolaget Pfizer erbjöd Brasilien 
70 miljoner vaccindoser fick företaget inget 
svar. Man skrev igen. Och igen. Men landets 
president svarade inte. Nu får Jair Bolsonaro 
kraftig kritik för sitt agerande. På fältsjukhuset 
i São Paulos förort Santo André är 
medelåldern för de inlagda med covid-19 nu 35 
år. 

På idrottshallens slipade trägolv står ett hundratal 
sjukhussängar med syrgas inkopplad i de provisoriska 
väggarna. 

Fältsjukhuset har varit på plats sedan i april förra året 
då borgmästaren i São Paulos förortskommun Santo 
André gjorde om stadens idrottshall till ett fältsjukhus. 
Tusentals liv har räddats här, men många har också 

dött i sviterna av covid-19. Förra året var medelåldern 
bland de inlagda 65 år. Nu är den 35 år. 

– Coronavarianten har slagit hårt här, säger 
sjuksköterskan Roberta Faria och syftar på den 
brasilianska varianten från Manaus. 

Fältsjukhusets fem avdelningar kallas A, B, C, D och E. 
I avdelning A vårdas de som är svårast sjuka och måste 
intuberas. I de andra salarna får patienterna syrgas i 
mask. 

– I dag är en bra dag. Avdelning A är tom, säger 
Roberta Faria. 

På avdelning B ska tre patienter skrivas ut. 47-åriga 
Marcelo Carlos da Silva har precis fått beskedet. 

– Det känns helt fantastiskt, säger han och börjar byta 
om. 

Marcelo Carlos da Silva arbetar som frilans åt ett 
eventbolag i São Paulo och tror att han smittades på en 
företagsfest som det schweiziska livsmedelsbolaget 
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Nestlé anordnade i våras för att fira sina 100 år i 
Brasilien. Trots att jubileet inträffade mitt under 
pandemin samlades flera hundra personer på 
företagsfesten. 

– Nästan alla evenemang har ställts in under 
pandemin. Jag tackade ja till detta därför att jag 
behövde pengarna, säger Marcelo Carlos da Silva. 

I två veckor har han varit inlagd på fältsjukhuset. 

– Folk har dött i onödan. Om Bolsonaro hade köpt in 
vaccin i tid hade vi inte behövt ligga här. 

En sjukskötare rullar ut honom i rullstol och de andra 
patienterna på avdelning B applåderar. Marcelo blir 
rörd och vinkar tillbaka. 

– Hädanefter ska jag bara göra bra saker, säger han 
när han kommer ut i den friska luften. 

Brasilien är, förutom USA, det land med flest dödsoffer 
under pandemin i absoluta tal. Landet har också haft 
det högsta dödstalet under ett dygn i världen: 4 195 

döda i covid-19. I stället för att uttrycka sorg har 
president Jair Bolsonaro bett de som sörjer att ”sluta 
lipa”. Han kallar män som använder munskydd för 
”fjollor” och har marknadsfört malariamedicinen 
klorokin som ett botemedel mot covid-19. 

Bolsonaros hantering av pandemin har lett till att 
kongressen inlett en utredning, en form av KU-förhör, 
med nyckelpersoner i regeringen. Bland annat har 
kongressledamöter förhört Bolsonaros före detta 
hälsominister, armégeneralen Eduardo Pazuello. Han 
misstänks ha orsakat syrgasbristen i 
tvåmiljonersstaden Manaus i Amazonas genom att inte 
agera när sjukvården larmade hälsodepartementet om 
den allvarliga situationen. Det kostade hundratals 
människor livet. 

Den främsta kritiken i förhören riktas mot Jair 
Bolsonaro som anklagas för att medvetet ha försenat 
vaccinationerna i landet. I augusti förra året erbjöd sig 
läkemedelsbolaget Pfizer att reservera 70 miljoner 
vaccindoser för Brasilien. Pfizer fick inget svar. De 
skickade erbjudandet ännu en gång utan svar. Då skrev 
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läkemedelsbolagets chef ett personligt brev till 
Bolsonaro, med en kopia till vicepresidenten, 
inrikesministern, hälsoministern och finansministern. 
Ändå uteblev svaren. 

Bolsonaros negligerande ledde till att 
vaccinationskampanjen försenades flera månader. 

– Om Brasilien skrivit under avtalen förra året hade vi 
kommit i samma privilegierade position som 
Storbritannien och USA, säger den brasilianska 
epidemiologen Carla Domingues till nyhetsbyrån 
Bloomberg. 

I nästan tio år var hon ansvarig för Brasiliens olika 
vaccinationskampanjer. 

– Vi hade kunnat vaccinera två miljoner om dagen, 
säger hon. 

Oppositionen menar att Bolsonaros hantering av 
vaccinationskampanjen är brottslig och i helgen 
genomfördes omfattade demonstrationer i över 200 
städer med krav på att han ställs inför riksrätt. Vid 

tidigare försök har Bolsonaro klarat sig genom att lova 
mer inflytande till landets mittenpartier om de röstar 
mot riksrätt. Frågan är bara hur länge till 
mittenpolitikerna kommer att skydda honom. Enligt 
en opinionsundersökning vill 57 procent av 
befolkningen att han avsätts. 

I förhören har det också framkommit att Bolsonaro 
använt en halv miljard kronor på att massproducera 
malariamedicinen klorokin, som kan ge allvarliga 
biverkningar. Brasilien har nu fyra miljoner 
klorokintabletter till ingen nytta. Under förhören har 
Bolsonaro också fått kritik för att ha påstått att 
coronapandemin är ett resultat av kinesisk biologisk 
krigföring, vilket orsakat ett handelskrig med Kina, 
Brasiliens största handelspartner. Kina har svarat på 
uttalandet genom att försena leveransen av de aktiva 
substanser som Brasilien behöver för att tillverka sitt 
eget vaccin. 

Bolsonaros regering försvarar sig med att den tänkt på 
landets bästa när den inte velat stänga ned samhället. 
En majoritet av befolkningen i Brasilien har inte fasta 
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anställningar utan lever på att sälja saker och tjänster 
på den informella arbetsmarknaden. Många av dem 
skulle förlora sina inkomstmöjligheter om samhället 
stängde ned helt. Som tack stöds Bolsonaro fortfarande 
av 24 procent av befolkningen. Presidenten hånar KU-
förhören och har kallat utredningens ordförande för 
”förrädare” och ”jävla luffare”. 

På fältsjukhuset i förortskommunen Santo André är 
missnöjet utbrett mot Bolsonaro. Många menar att 
hans attityd att vägra bära munskydd vid offentliga 
tillställningar haft ett dåligt inflytande bland de 30 
procent av befolkningen som har otillräckliga läs- och 
skrivkunskaper. 

När patienten Marcelo Carlos da 

Silva rullats ut i rullstol för att träffa sina anhöriga för 
första gången på två veckor börjar det pipa inne på 
fältsjukhuset. En patients tillstånd försämras hastigt 
och hon måste föras till avdelning A för intubering. 
Patienten slåss med armarna och skriker när fyra 
sjuksystrar försöker hålla fast henne för att läkaren ska 

kunna få ned röret i svalget. Patienten, en kvinna i 60-
årsåldern, är orolig. Först när en spruta fentanyl gett 
verkan lugnar hon sig. 

– Många får dödsångest när de ska intuberas. De vet 
inte om de kommer vakna upp igen, säger Paula Protti, 
25, ansvarig läkare på fältsjukhuset. 

Jag undrar hur chanserna ser ut för patienten hon 
precis intuberat. 

– Vill du att jag ska vara ärlig? Chanserna är inte 
jättestora. 

Henrik Brandão Jönsson 

Fakta. Över 16 miljoner 
människor har smittats i 
Brasilien 
São Paulo är det södra halvklotets största stad med 22 
miljoner invånare. Det är också den stad som drabbats 
värst i Brasilien under pandemin. 
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I den brasilianska vaccineringskampanjen har hittills 
28 procent av befolkningen fått sin första vaccindos. 
13,7 procent har fått en andra dos. 

461 100 personer har dött i covid-19 och över 16 
miljoner har smittats i Brasilien, som har drygt 211 
miljoner invånare. I genomsnitt dör 2 000 personer i 
covid-19 varje dag. 

03 Nya gatunamn i 
Budapest ska reta Kina 
– och Orbán 
När Ungerns regering låter Kina bygga ett eget 
universitet i Budapest – då svarar oppositionen 
med att döpa om gatorna kring det planerade 
campuset. Fria Hongkong-gatan, Dalai lama-
gatan och De uiguriska martyrernas gata 
invigdes i tisdags. 

Viktor Orbáns nationalkonservativa regering missar 
aldrig ett tillfälle att kritisera EU och västliga liberala 
värden. Samtidigt samarbetar den demonstrativt med 
mindre demokratiska regimer i öst, som Ryssland och 
Kina. 

För ett par år sedan tvingade regeringen bort CEU, det 
topprankade universitet som grundades av filantropen 
och finansmannen George Soros, från Budapest. 
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För en månad sedan avslöjade sajten Direkt36 vad som 
kommer i stället: en filial till det kinesiska universitetet 
Fudan University. 

Projektet, som beräknas kosta motsvarande 15 
miljarder kronor, ska delvis finansieras av ett stort lån 
från Kina, men ungerska staten går också in och 
skänker mark. Den statliga kinesiska byggkoncernen 
CSCEC står för arbetskraft och byggmaterial. 

När planerna blev kända orsakade de ett ramaskri från 
den ungerska oppositionen. 

Projektet är ”dåligt för alla som inte vill se sina 
skattepengar tjäna det kinesiska kommunistpartiets 
intressen”, sa Budapests liberale borgmästare Gergely 
Karácsony häromdagen. 

Till saken hör att staden Budapest sedan länge 
planerar att bygga bostäder för tusentals studenter i 
det aktuella området – planer som regeringen nu kör 
över. 

Att Kina vill skaffa sig ekonomiska brofästen runt om i 
världen är känt. Det är en del av ”Nya Sidenvägen”-
projektet som president Xi Jinping lanserade för snart 
ett decennium sedan. 

Investeringar i vägar, hamnar och byggnader 
finansieras ofta, som här, med kinesiska lånepengar. 
Inte sällan hamnar låntagarna i skuldfällor som i sin 
tur gör att Kina kan ta över ägandet av de projekt de 
själva byggt. 

Men projekt som Fudan-filialen i Budapest handlar 
också om politiskt inflytande – och rent spioneri, 
misstänker många. 

När byggkoncernen CSCEC 2012 färdigställde 
högkvarteret för Afrikanska unionen i Addis Abeba 
misstänks det ha installerat avlyssningsutrustning i 
byggnaden, och företaget är sedan dess svartlistat av 
USA. 

Även Fudan-universitetet kan betraktas som den 
kinesiska regimens förlängda arm. Lojalitet med det 
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styrande kommunistpartiet finns sedan 2019 inskrivet 
i lärosätets stadgar. 

För Viktor Orbán är närmandet till Kina ytterligare ett 
sätt att provocera de ”politiskt korrekta” regeringarna i 
Västeuropa. Fudanprojektet är bara den sista i raden 
av markeringar av ungerskt ”oberoende”. 

I början av maj lade Ungern in sitt veto mot ett skarpt 
EU-uttalande om den kinesiska regimens agerande i 
Hongkong. Och sedan flera år lyser all kritik från 
ungersk sida mot förtrycket i Xinjiang och Tibet med 
sin frånvaro. 

Det är i det perspektivet man kan se oppositionens 
motdrag mot det planerade kinesiska bygget i 
Budapest. 

Gatorna runt det tänkta campuset fick i tisdags nya 
namn, särskilt utvalda för att reta Peking och genera 
Orbán: Fria Hongkong-gatan, De uiguriska 
martyrernas gata och Dalai lama-gatan. 

”Vi ger fina nya namn till gator kring det planerade 
universitetet”, skriver den lokala oppositionspolitikern 
Krisztina Baranyi på Facebook. 

”Det gör vi för att vi vill berätta vad vi tycker om 
regeringen som vill bygga ett universitet åt Kina för 
våra skattepengar.” 

Ingmar Nevéus 
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03 Marianne 
Björklund: Peking vill 
tysta ned minnet av 
massakern – 
Hongkongs ljusvaka 
förbjuds 
Peking. Hongkongs traditionella ljusvaka för 
att hedra dem som dog i massakern vid 
Himmelska fridens torg 1989 förbjuds i år.  

Beslutet är ännu ett tecken på hur Hongkong är 
på väg att förlora de friheter som har skilt ut 
staden från Fastlandskina. 

KOMMENTAR På fredag har det gått 32 år sedan 
stridsvagnar rullade in på Himmelska fridens torg i 
Peking och öppnade eld mot obeväpnade 
demonstranter. Det som i västerländska medier har 

kommit att kallas massaker är ett förbjudet ämne i 
Kina. Det enda som märks i Peking vid årsdagen är 
rigorös säkerhet kring torget. Alla inlägg i sociala 
medier som misstänks ha något med den 4 juni att 
göra raderas fortare än kvickt och i historieböckerna är 
händelsen utraderad. 

Men i Hongkong har invånarna tillåtits att minnas 
offren. Tiotusentals personer brukar varje år samlas i 
Victoria Park i centrala Hongkong och tända ljus för att 
hedra dem som dog i massakern (hur många är oklart, 
uppskattningar varierar från några hundra till flera 
tusen). 

Så blir det dock inte i år. I linje med Kinas allt hårdare 
kontroll över Hongkong förbjuder myndigheterna 
manifestationen för andra året i rad. Precis som förra 
året är det officiella skälet covid-19.  

Att endast pandemin är orsaken till förbudet är dock 
inte sannolikt. Smittspridningen i Hongkong har gått 
ned väsentligt och staden har börjat öppna för större 
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evenemang. Exempelvis hölls nyligen en konstfestival 
och publik har tillåtits på sportevenemang.  

En troligare förklaring till att organisatörerna av 
ljusvakan fått nej är att Hongkongs Peking-vänliga 
regering helt enkelt vill få ett slut på att denna 
händelse uppmärksammas. Det är i linje med hur 
utvecklingen i Hongkong har sett ut sedan pandemin 
satte stopp för de protester som rasade i staden 2019. 
Sedan dess har den politiska ledningen, vägledd av 
Peking, varit i full färd med att ändra på vad som 
berättas om den forna brittiska kolonin, och hur det 
berättas.  

I skolorna ska barnen numera enligt nya riktlinjer få en 
”patriotisk” uppfostran. ”Farliga” böcker ska tas bort 
och anslagstavlor rensas från politiska budskap. 
Vallagarna har skrivits om på ett sätt som kraftigt 
kommer att försvaga oppositionen och en ny nationell 
säkerhetslag som kritiker menar innebär slutet för 
yttrandefriheten i Hongkong har införts.  

Hongkongs tv-bolag RTHK har tvingats radera kritiska 
program från tablåerna. I samma kanal ska Hongkongs 
politiska ledare Carrie Lam få en egen show som 
”framkallar en känsla av medborgarskap och nationell 
identitet”.  

Planer finns också på att införa en lag som förbjuder 
”fake news”. Syftet med lagen är enligt Carrie Lam att 
hantera ”desinformation, hat och lögner”. Men en 
sådan lag ger också staten ökad makt att kontrollera 
informationsflödet. 

Förra året trotsade tusentals förbudet och gick trots 
allt till Victoria Park och tände ljus. Allt gick lugnt och 
fredligt till. Men i efterhand åtalades 24 personer, 
däribland den kända protestledaren Joshua Wong, för 
att ha deltagit i olaglig samling.  

Hur Hongkong-borna agerar på fredag blir ett test av 
vad som tillåts och hur många som fortfarande är 
villiga att utmana gränserna. Hongkongs 
säkerhetsbyrå har varnat för att de som deltar i 
samlingar som inte är godkända riskerar fem års 
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fängelse. Hongkong-medier rapporterar att människor 
klädda i svart, färgen som är signum för 
proteströrelsen, som vistas nära Victoria Park på 
fredag riskerar att gripas. Det gäller även dem som 
tänder ett ljus eller skriker slagord.  

Redan i söndags greps en 65-årig kvinna för att ha 
hållit i en banderoll som hedrade offren. 

Marianne Björklund 

03 Oro för att kolera 
sprids efter flykten 
från vulkanen 
Vulkanutbrottet vid staden Goma i östra 
Demokratiska republiken Kongo har tvingat 
hundratusentals på flykt och tillgången till rent 
vatten har försvunnit för uppemot en halv 
miljon människor i området. Nu växer oron för 
att kolera ska sprida sig i befolkningen.  

Hjälporganisationen Läkare utan gränser, MSF, 
uppskattar att en halv miljon människor förlorat sin 
tillgång till rent dricksvatten på grund av utbrottet, 
som skadat infrastruktur som var i dåligt skick redan 
tidigare. I området är kolerasmitta endemisk och 
sjukdomen sprids via smutsigt vatten när folk lever tätt 
inpå varandra med begränsad sanitet. 
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– Kolera utgör ett enormt hot mot människorna, säger 
MSF:s landchef Magali Roudaut i ett 
pressmeddelande.   

Sjukdomen orsakas av en bakterie och en person som 
smittas kan på kort tid drabbas av akut diarré vilket 
snabbt leder till uttorkning som kan vara dödlig i 
uppemot 30 procent av fallen. Små barn löper störst 
risk att dö. 

I just Goma vet man hur stora riskerna är. När 
miljoner människor korsade gränsen från folkmordets 
Rwanda under sommaren 1994 spreds kolera i de 
gigantiska flyktinglägren och minst 50 000 människor 
dog.  

Nu är det vulkanen Nyiragongo, en 3 470 meter hög så 
kallad stratovulkan som tornar upp sig norr om 
miljonstaden Gomas stadskärna, som tvingat 
hundratusentals människor från sina hem efter att den 
fick ett utbrott den 22 maj. Efterskalv har skakat 
området under tiden sedan dess och den närliggande 

vulkanen Nyamulagira har samtidigt haft mindre 
utbrott. 

Enligt FN:s humanitära samordningskontor Ocha är 
skalven mindre kännbara nu men det geologiska 
observatoriet i Goma kan inte utesluta fler eruptioner. 
Under själva utbrottet omkom drygt ett 30-tal 
personer men det är alltså kolera som i nuläget är det 
största hotet.  

I hälsodistriktet Kirotshe, som inkluderar grannstaden 
Sake, har ett 30-tal fall av misstänkt kolera 
rapporterats, enligt Ocha.  

Större hjälpinsatser försenas av att Gomas 
internationella flygplats ligger i närheten av det 
område där lavafloden vällde fram och flygplatsen är 
stängd tills vidare. På grund av ett närmast kroniskt 
humanitärt nödläge i regionen finns i princip alla 
större hjälporganisationer redan på plats. 

Erik Esbjörnsson 

erikesbjornsson@gmail.com 
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03 Klart med 
koalitionsregering i 
elfte timmen 
Israel. En timme innan oppositionsledaren Yair Lapids 
mandat att bilda regering löpte ut vid midnatt såg det 
ut som om en ny israelisk koalition skulle kunna 
upprättas. 

Efter frenetiska manglingar mellan de åtta partier som 
måste enas nåddes en kompromiss mellan Naftali 
Bennet, ledare för nationalistpartiet Yamina, och 
islamistledaren Mansour Abbas. Därmed kunde Lapid 
meddela president Reuven Rivlin att han lyckats bilda 
regering. Innan regeringen svärs in om tolv dagar 
måste dock flera svåra frågor få sin lösning. 

Främst gäller det Abbas krav på ett stopp för rivningar 
av bostäder som byggts utan tillstånd, samt 
legalisering av arabiska kåkstäder i Negevöknen. 

Yair Lapid 

Nathan Shachar 

naranjal@gmail.com  AFP 

03 Frankrike erbjuder 
vaccin till alla 
tonåringar 
Frankrike. Samtliga franska ungdomar mellan 12 och 
18 år kommer från och med den 15 juni att erbjudas 
covidvaccin, meddelar president Emmanuel Macron. 

Under ett besök på onsdagen i orten Saint-Cirq-
Lapopie i södra Frankrike konstaterade Macron att 50 
procent av landets vuxna befolkning nu har fått 
åtminstone en spruta och att Frankrike nått en ”riktig 
vändpunkt”. 

Frankrike har nyligen lättat på en tredje omgång med 
nedstängningar och hårda restriktioner, och 
exempelvis tillåts restauranger och kaféer nu servera 
gäster utomhus. Från och med den 9 juni väntas även 
restaurang- och kafégäster inomhus att tillåtas. 

Trycket på de franska sjukhusen har lättat och antalet 
patienter med covid-19 inlagda på 
intensivvårdsavdelningarna runt om i landet har 
minskat stadigt de senaste veckorna.TT-AFP-
Reuters 
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03 Kreml rensar bort 
oppositionen inför 
dumavalet 
Sankt Petersburg. I Ryssland pågår en ny 
arresteringsvåg. Oppositionella grips för gamla 
”brott”. Allt tyder på att Kreml vill försvaga 
oppositionen inför dumavalet den 19 
september.  

Över 140 poliser deltog i en specialoperation mot 
oppositionspolitikern Dmitrij Gudkov i tisdags. Inte 
bara hans hem i Moskva utan även hans datja, hans 
kontor i hemstaden Kolomna och hans före detta 
kontor i Moskva genomsöktes. 

Dessutom gjorde polisen husrannskan hos Gudkovs 
stabschef Vitalij Venediktov. Gudkov själv greps och 
sitter nu arresterad i två dygn i väntan på rättegång. 
Han anklagas för obetalda hyror från 2015, en 

anklagelse som bär alla kännetecken av att vara 
påhittad.   

Dagen innan greps Andrej Pivovarov, tidigare 
verksamhetsledare för Otkrytaja Rossija (Öppna 
Ryssland). Pivovarov var på väg till Warszawa när 
polisen stoppade planet han satt i på Pulkovo flygplats 
i Sankt Petersburg. 

Öppna Ryssland är en organisation som tillhör den 
Putinkritiska oligarken Michail Chodorkovskij. Flera 
av dess systerorganisationer, bland annat Open Russia 
Civic Movement, hamnade 2017 på en lista över 
”oönskade organisationer”. 

I slutet av maj meddelade Pivovarov att Öppna 
Ryssland avslutar sin verksamhet, eftersom dess 
anställda och aktivister kan dras inför rätta. Fyra dagar 
efter beslutet att blev alltså Pivovarov gripen. I bägge 
fallen har myndigheterna grävt fram gamla ”brott”, 
som verkar vara mycket svåra att motivera. 

– Hämndlystna och småaktiga kräk har lagt vantarna 
på mitt land och försöker krossa alla normala 
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människor! skriver Gudkovs pappa Gennadij Gudkov 
på Twitter. Själv befinner han sig i exil i Bulgarien. 

Vad det handlar om är sannolikt att städa undan alla 
oppositionella element inför dumavalet den 19 
september. Kreml är på tårna efter de omfattande 
demonstrationerna för oppositionsledaren Aleksej 
Navalnyj i början av året. Navalnyj sitter själv fängslad 
och hans nätverk, med staber över hela landet, har 
lagts ned eftersom myndigheterna har förklarat det 
extremistiskt.  

Navalnyjs advokat Ivan Pavlov, som även försvarar 
flera andra oppositionella, har belagts med förbud att 
använda telefon och internet. Samtidigt har 
medlemmar i det oppositionella Libertarianska partiet 
i Moskva fått sina hem genomsökta av polisen.  

Att valet i september blir manipulerat står klart på 
förhand. Det som nu är frågan är huruvida 
oppositionen kommer att få ställa upp några 
kandidater alls. Kreml brukar tillåta ett mindre antal 
oppositionskandidater att ställa upp. Men att stoppa 
dem som redan börjat föra kampanj är en enkel match. 

Anna-Lena Laurén 

03 Irländska 
kulturarbetare ska få 
medborgarlön 
KULTURPOLITIK. Irlands regering har klubbat 
igenom ett nytt pilotprojekt som går ut på att ge 
landets kulturarbetare en garanterad basinkomst, 
rapporterar RTE. 

Projektet, som har utretts under fem års tid, ingår nu 
som en del i landets ekonomiska plan för återhämtning 
efter coronakrisen. 

Enligt landets kulturminister Catherine Martin är 
projektet ett ”unikt stöd” för hela kultursektorn som 
kommer att involvera ett stort antal kulturarbetare. 
Vilka som kommer att beröras och hur hög 
basinkomsten blir har ännu inte presenterats. 

Den brittiska lobbyorganisationen National campaign 
for the arts skriver i ett uttalande att man ser hoppfullt 
på projektet som har ”potential att bli en historisk 
milstolpe” och visar på ett land som ”på djupet förstår 
och stödjer den konstnärliga processen”.Kajsa Haidl 
kajsa.haidl@dn.se 
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03 Carl Johan von 
Seth: Det kostar en 
spottstyver att sätta 
punkt för pandemin 
Fyra tunga samarbetsorgan – WHO, WTO, IMF 
och Världsbanken – vädjar tillsammans om 
pengar och politiskt samarbete för att 
vaccinera världen. 

Det är tidernas mest lönsamma investering 
som väntar på beslut. 

Kommentar. DN:s ekonomiska kommentator 

Världen har snart förbrukat 2 miljarder vaccindoser 
mot covid-19. Sverige har passerat 5 miljoner stick i 
armen. Tack vare det är vi förhoppningsvis nu på väg 
ur den sista vågen av smitta. 

Ett inte så litet under. 

Samtidigt är stora delar av världens befolkning än så 
länge, och riskerar att förbli, åskådare till framgången. 
Filippinerna har fått lika många doser som Sverige, 
men med en befolkning som är tio gånger större än 
vår. Frankrike har fått fler än hela den afrikanska 
kontinenten, sammanlagt. 

I ett ovanligt utspel på tisdagen vädjade fyra av 
världens tyngsta samarbetsorganisationer – 
Världshälsoorganisationen, 
Världshandelsorganisationen, Internationella 
valutafonden och Världsbanken – om pengar och 
politiska beslut för att rätta till skevheten och 
påskynda den globala vaccineringen. 

Ett ”tillfälle att investera”, kallades det i uttalandet. Det 
var årets understatement. 

Siffrorna talar ett slående språk. Enligt 
organisationerna räcker 50 miljarder dollar för att 
snabba på tillverkningen och distributionen av vaccin 
så att en bred majoritet av den globala befolkningen 
hinner vaccineras före midsommar nästa år. Det 
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handlar om flera miljarder extra doser som för oss 
närmare ett slut på pandemin. 

Kostnaden är växelpengar i sammanhanget, en liten 
bråkdel av vad det har kostat alla länders ekonomier 
att hanka sig fram det senaste året. 

Vinsten för världsekonomin är desto större. Ungefär 9 
000 miljarder dollar, enligt Internationella 
valutafondens beräkningar. Det betyder att för varje 
dollar som satsas på den globala vaccinkampanjen får 
världen tillbaka 185 dollar. 

Att fattiga länder kan drabbas fruktansvärt hårt av 
covid-19 har vi sett tydligt i Indien – som dessutom 
redan har haft ett bakslag i ekonomin som blivit 
mycket hårdare än i de rika länderna. Internationella 
valutafonden varnar för att den ojämna 
vaccintillgången håller på att vidga en redan djup 
klyfta i världsekonomin. 

Rika drar ifrån. Fattiga lämnas efter. 

Men det ligger förstås, precis som organisationerna 
inskärper, i allas egenintresse att pandemin tar slut så 
snart som möjligt. På nya vågor av smitta kan nya 
virusvarianter surfa fram. Det hotet kommer att hänga 
över hälsan och ekonomin ett tag framöver. Helst så 
kort tid som möjligt. 

Kort sagt är det tidernas mest lönsamma investering 
som väntar på beslut. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

Sveriges Riksdag och dess  utskott, partier 
och ledamöter

Revidering har skett 19 februari 2021 bara  
beträffande utskottens arbetsuppgifter. 
Enligt brev från riksdagen:

" I bilagan i riksdagsordningen hittar du utskottens 
ansvarsområden, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/riksdagsordning-2014801_sfs-2014-801 

Vänliga hälsningar 
Marianne Moström 
Riksdagsinformation 
Kommunikationsavdelningen 
Riksdagsförvaltningen 

020-349 000 

riksdagsinformation@riksdagen.se 
www.riksdagen.se  "
 Sveriges riksdag

https://www.riksdagen.se

•Start
•Ledamöter & partier
•Utskotten & EU-nämnden
•Debatter & beslut
•Dokument & lagar
•Så funkar riksdagen
•Webb-tv 
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Riksdagens utskott (14 feb 2019  Från  omr40zp)

Klicka på länkarna

Alla utskott och EU-nämnden
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/#alla-
utskott--eu-namnden

•  
Arbetsmarknadsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/arbetsmarknadsutskottet/ 

•  
Civilutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/civilutskottet/  

•  
Finansutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/finansutskottet/ 

•  
Försvarsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/forsvarsutskottet/ 

•  
Justitieutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/justitieutskottet/  

•  
Konstitutionsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/konstitutionsutskottet/ 

•  
Kulturutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/kulturutskottet/ 

• 

•Miljö- och jordbruksutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/  
 
Näringsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/naringsutskottet/ 

•  
Skatteutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/skatteutskottet/  

•  
Socialförsäkringsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/socialforsakringsutskottet/ 

•  
Socialutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/socialutskottet/ 

•  
Trafikutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/trafikutskottet/ 

•  
Utbildningsutskottet  http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-
eu-namnden/utbildningsutskottet/ 

•  
Utrikesutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/utrikesutskottet/ 

•  
EU-nämnden  http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/eu-namnden/

•
• Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
sammansatta-utrikes--och-forsvarsutskottet/
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   1. Konstitutionsutskottet ska bereda 
ärenden om

      a) lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga 
ämnen,

      b) lagstiftning om radio, television och film,
      c) yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
      d) press- och partistöd,
      e) Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisorn och 

riksrevisionsdirektören, skiljande av riksrevisorn respektive 
riksrevisionsdirektören från uppdraget, åtal mot riksrevisorn 
och riksrevisionsdirektören, Riksrevisionens årsredovisning 
och revision av Riksrevisionen,

      f) riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom 
Riksbanken,

      g) länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
      h) den kommunala självstyrelsen,
      i) medgivande från riksdagen att väcka talan mot en 

riksdagsledamot eller att ingripa i en ledamots personliga 
frihet, samt

      j) anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
konstitutionsutskottet/

   2. Finansutskottet ska bereda ärenden om
      a) penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
      b) kredit- och fondväsendet,
      c) det affärsmässiga försäkringsväsendet,
      d) Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör 

konstitutionsutskottets beredning,
      e) den kommunala ekonomin,
      f) statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision 

och rationalisering,
      g) statens egendom och upphandling i allmänhet,
      h) förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett 

visst ämnesområde,
      i) budgettekniska frågor, samt
      j) anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 
Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska 
unionen.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
finansutskottet/
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   3. Skatteutskottet ska bereda ärenden om
      a) skatteförfarandet,
      b) folkbokföring,
      c) exekutionsväsendet, samt
      d) anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
skatteutskottet/

   4. Justitieutskottet ska bereda ärenden om
      a) domstolarna,
      b) arrendenämnderna och hyresnämnderna,
      c) åklagarväsendet,
      d) polisväsendet,
      e) rättsmedicinen,
      f) kriminalvården,
      g) brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har 

nära samband med föreskrifter i dessa balkar, samt h) anslag 
inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
justitieutskottet/
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   5. Civilutskottet ska bereda ärenden om
      a) äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, jorda-, handels- och 

utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller har nära 
samband med föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena 
inte tillhör ett annat utskotts beredning,

      b) försäkringsavtalsrätt,
      c) associationsrätt,
      d) skadeståndsrätt,
      e) transporträtt,
      f) konkursrätt,
      g) konsumentpolitik,
      h) internationell privaträtt,
      i) lagstiftning av annat allmänt civilrättsligt slag,
      j) bostadsförsörjning och annan bostadspolitik,
      k) plan- och bygglagstiftningen samt andra frågor som har nära 

samband med denna,
      l) vattenrätt,
      m) expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet, samt
      n) anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/civilutskottet/
  

  6. Utrikesutskottet ska bereda ärenden om
      a) rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater 

och mellanfolkliga organisationer,
      b) internationellt utvecklingssamarbete,
      c) utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete, 

allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, 
samt

      d) anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 
Internationellt bistånd.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
utrikesutskottet/
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   7. Försvarsutskottet ska bereda ärenden 
om

      a) totalförsvar,
      b) samhällets räddningstjänst,
      c) åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
      d) kärnteknisk säkerhet och strålskydd,
      e) sjö- och kustövervakning, allt i den mån ärendena inte tillhör ett 

annat utskotts beredning, samt
      f) anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 

krisberedskap.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
forsvarsutskottet/

   8. Socialförsäkringsutskottet ska bereda 
ärenden om
      a) socialförsäkringsbalken och lagar som ersätter eller har nära 

samband med föreskrifter i denna, i den mån ärendena inte hör 
till ett annat utskotts beredningsområde,

      b) familjeförmåner,
      c) förmåner vid sjukdom och arbetsskada,
      d) förmåner vid ålderdom,
      e) förmåner till efterlevande,
      f) bostadsstöd,
      g) sjuklön,
      h) socialavgifter,
      i) migration,
      j) svenskt medborgarskap, samt
      k) anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk 

trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk 
trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
socialforsakringsutskottet/
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   9. Socialutskottet ska bereda ärenden om
      a) omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör 

ett annat utskotts beredning,
      b) omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning,
      c) åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
      d) alkoholpolitiska åtgärder,
      e) hälso- och sjukvård,
      f) sociala ärenden i övrigt, samt
      g) anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
socialutskottet/

   10. Kulturutskottet ska bereda ärenden om
      a) allmänna kultur- och bildningsändamål,
      b) kulturarv,
      c) folkbildning,
      d) ungdomsverksamhet,
      e) internationellt kulturellt samarbete,
      f) idrotts- och friluftsverksamhet,
      g) tillsyn och reglering av spelmarknaden,
      h) trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets 

beredning,
      i) radio och television i den mån de inte tillhör 

konstitutionsutskottets beredning, samt
      j) anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och 

fritid.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
kulturutskottet/
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   11. Utbildningsutskottet ska bereda 
ärenden om

      a) skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet,

      b) högre utbildning, forskning och rymdfrågor,
      c) studiestöd, samt
      d) anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning 

och universitetsforskning.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
utbildningsutskottet/

   12. Trafikutskottet ska bereda ärenden om
      a) vägar och vägtrafik,
      b) järnvägar och järnvägstrafik,
      c) hamnar och sjöfart,
      d) flygplatser och luftfart,
      e) post,
      f) elektroniska kommunikationer,
      g) it-politik, samt
      h) anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
trafikutskottet/ 
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   13. Miljö- och jordbruksutskottet ska 
bereda ärenden om

      a) jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
      b) vädertjänst,
      c) naturvård,
      d) miljövård i övrigt som inte tillhör ett annat utskotts beredning, 

samt
      e) anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård 

samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/miljo--och-
jordbruksutskottet/

   14. Näringsutskottet ska bereda ärenden 
om

      a) allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed 
sammanhängande forskningsfrågor,

      b) industri och hantverk,
      c) handel,
      d) immaterialrätt,
      e) energipolitik,
      f) regional utvecklingspolitik,
      g) statlig företagsamhet,
      h) pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet, samt
      i) anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi 

och 24 Näringsliv.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
naringsutskottet/
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   15. Arbetsmarknadsutskottet ska bereda
ärenden om 

      a) arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring,
      b) arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör 

lönebildning,
      c) integration,
      d) åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör ett 

annat utskotts beredning,
      e) jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte 

tillhör ett annat utskotts beredning, samt
      f) anslag inom utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända 

invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Lag (2020:608).

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
arbetsmarknadsutskottet/ 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Ett utskott kan komma överens med ett eller flera andra utskott om att 
arbeta med en fråga tillsammans. Då bildas ett tillfälligt, så kallat 
sammansatt utskott. Ett exempel på ett sådant utskott som har bildats 
vid flera olika tillfällen är sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/sammansatta-
utrikes--och-forsvarsutskottet/
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EU-nämnden
Vilken linje ska ministrarna i regeringen driva i EU? I riksdagens EU-
nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern och 
övriga ministrar inför möten och beslut i olika sammansättningar av 
EU:s råd. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som 
till exempel utrikespolitik, jordbrukspolitik och polissamarbete.

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/eu-namnden/

EU-nämnden (Ej reviderad) 
EU-nämnden
9 § För samråd enligt 10 kap. 10 § regeringsformen ska riksdagen för 
varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen 
(EU-nämnden).
EU-nämnden ska bestå av ett udda antal ledamöter, lägst femton.
Vid nämndens sammanträden har varje partigrupp som är 
representerad i nämnden rätt att ersätta en ledamot i nämnden med en 
ledamot av det utskott vars område berörs av de frågor som nämndens 
överläggningar med regeringen rör. Denna rätt har dock inte en 
partigrupp som redan har en ledamot eller suppleant i nämnden som 
samtidigt är ledamot av det berörda utskottet. Lag (2010:1411). 
Tilläggsbestämmelse 
10.9.1
Antalet ledamöter i EU-nämnden fastställs av riksdagen på förslag av 
valberedningen. Lag (2009:1332).
Regeringens skyldighet att underrätta och rådgöra med EU- nämnden 
10 § Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som skall 
beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra 
med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför besluten 
i rådet.
Regeringen skall överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande 
arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl 
påkallar sådan överläggning.
Regeringen skall rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska 
rådet. Lag (2009:1332).
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28 Politiken består av 
klossar 
Kommer ni ihåg ”Mittens rike”? Så stod det på 
Centerpartiets valaffischer i slutet av 1990-talet. 

Drygt två decennier senare är budskapet mer 
aktuellt än någonsin. Det gäller inte minst i dag, 
när C:s förtroenderåd samlas för att anta en 
”framtidsagenda”. Det vill säga en kompass som 
visar i vilken riktning partiet ska gå under 
2020-talet. Och här råder det ingen tvekan om 
att Annie Lööf har siktet inställt på att vara en 
självständig liberal kraft i den politiska mitten. 

Det är ingen dålig position. Som hennes 
företrädare Maud Olofsson sa tidigare i veckan 
är det långt ifrån en ny strategi, utan något som 
diskuterades för 20 år sedan: ”Vi sa att vi ska bli 

en stark mittenkraft,” påminde hon om i 
”Politikbyrån”. 

Då handlade det framför allt om att bryta sig 
loss från Socialdemokraterna. I dag, när 
blockpolitiken är satt ur spel, har rollen 
förändrats. Nu är mittenspelaren kungamakare 
och den som bestämmer vem som ska regera 
Sverige efter nästa val. 

Det borde vara en attraktiv roll, så det märkliga 
är inte att Centerpartiet tar den, utan att platsen 
är ledig utan konkurrens. Liberalerna lämnade 
den definitivt i våras när partirådet öppnade för 
SD-samarbete, även om frågan kommer att 
debatteras på höstens landsmöte. Och MP 
övergav för ganska länge sedan funktionen som 
en brygga mellan de röda och de blå. 
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Därmed inte sagt att det måste fortsätta så. 
Trots att Märta Stenevi (MP) återkommande 
uttalar sig skeptiskt om mittensamarbeten 
placerar hon sig själv till höger om 
Socialdemokraterna. Ståndpunkten i 
regeringsfrågan är således snarare en analys av 
det politiska läget än ett principiellt 
ställningstagande, vilket är värt att spinna 
vidare på. 

Tillsammans kan Miljöpartiet, Centern och 
Liberalerna bli en stark mitt i svensk politik. 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 

28 Varken 
sedelpressar eller 
välfyllda lador är 
lösningen på 
svenska 
samhällsproblem 
De svåra frågorna våra politiker inte får 
ducka är: Vad ska vi göra med våra 
gemensamma resurser, och hur ska det 
organiseras? 

I över ett årtionde har lador diskuterats 
påfallande ofta i den ekonomiska debatten. Det 
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beror inte på ökat intresse för 
jordbruksnäringen. Att samla i ladorna har 
blivit en metafor för att hushålla med statens 
resurser. Det är ett bildspråk som 
finansminister Magdalena Andersson (S) 
använder flitigt, precis som hennes föregångare, 
moderaten Anders Borg. 

Det är ofta berömvärt att förenkla så att det 
krångliga blir begripligt. Men förenklingar som 
förvanskar eller utesluter väsentligheter ska 
man akta sig för. Tidigare i våras berättade 
SVT:s Rapport (15/4) om vad de kallade teorin 
som omkullkastar regeringens finanspolitik: 
modern penningteori (på engelska ”modern 
monetary theory”). Teorin vinner popularitet 
just nu bland annat för att den säger det 
uppenbara: Samlande i ladorna är en dålig 
metafor för statens ekonomi. 

Andersson och Borg är inte ensamma om att dra 
liknelsen mellan ett lands ekonomi och 
människors hushållsekonomi för långt. Svenska 
socialdemokrater har ofta syndat, kanske för att 
deras väljare accepterar besparingar endast som 
ett nödvändigt ont. 1992, mitt i 90-talskrisen, 
gjorde den i arbetarrörelsen välförankrade 
journalisten Anders Isaksson en paus mellan 
andra och tredje delen av sin biografi över Per 
Albin Hansson. Han gav då ut debattboken ”När 
pengarna är slut – välfärden efter 
välfärdsstaten”. 

Några år senare såg det bättre ut för Sveriges 
finanser. Dåvarande statsminister Göran 
Perssons bok ”Den som är satt i skuld är icke fri 
– min berättelse om hur Sverige återfick sunda 
statsfinanser”, skriven med Peeter-Jaan Kask, 
bidrog till att detta blev till en seger för svensk 
socialdemokrati. Kommunikatoriskt var böcker 
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som Perssons och Isakssons smarta grepp när 
socialdemokrater skulle övertygas om att 
Sverige behövde besparingar och 
rationaliseringar. I sak var emellertid budskapet 
så förenklat att det blev felaktigt. En stat kan 
bokstavligt talat inte få slut på pengar. 
Skuldsättning är inte ofrihet. En viktigpetter 
som jag skulle till och med kunna hävda 
motsatsen: Ett finansiellt system som gör det 
möjligt att konsumera något dyrt utan att 
behöva spara ihop till det i förväg, ökar på sätt 
och vis människors frihet. Fråga vem som helst 
som köpt en bil! 

De förment pedagogiska förenklingarna missar 
två viktiga förutsättningar för statens ekonomi, 
nämligen att den har våldsmonopol och 
beskattningsrätt. Staten har också tagit sig 
rätten att bestämma hur skatter ska betalas, och 
stater med egen valuta bestämmer i regel att det 

ska göras i den valuta som statens egen bank 
skapar. En stat kan alltså inte få slut på pengar, 
ej heller kan den gå i konkurs. Detta är 
självklarheter för den som behärskar 
grundläggande samhällsekonomi. Men när den 
ekonomiska debatten kretsar kring lador och 
andra överförenklingar blir den som yttrar 
självklarheter en radikal sanningssägare. I den 
rollen trivs anhängarna av modern 
penningteori. 

Budskapet att staten kan skapa hur mycket 
pengar som helst har föga förvånande blivit 
populärt i de kretsar där Perssons, Borgs och 
Anderssons gnetande med statsfinanserna 
aldrig har varit populärt. Det faktum att staten 
kan skapa hur mycket pengar som helst betyder 
inte att den bör göra det, eller att det skulle lösa 
några problem. Den som har makt att skapa 
pengar kan berika sig själv, eller vem som helst 
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som får del av de nya pengarna, på övrigas 
bekostnad. Men de faktiska resurserna i 
ekonomin förblir begränsade. Arbetskraften, 
människors tid och våra naturresurser ändras 
inte för att penningmängden har ökat. 

Visst skulle staten kunna skapa pengar och 
använda dessa för att anställa fler poliser, lärare 
och sjuksköterskor. Men det fungerar bara om 
arbetskraften finns tillgänglig och har rätt 
utbildning. Ska fler lockas att utbilda sig till 
dessa yrken kommer färre att utbildas till något 
annat. 

Någon kanske tycker att det är nyskapande och 
innovativt att trycka pengar och använda dessa 
till allt möjligt inom den offentliga sektorn. 
Precis som vid en skattehöjning, växer då den 
offentliga sektorn som andel av ekonomin. Men 
metoden är varken ny eller innovativ. 

Fenomenet kallas inflationsskatt, eller 
”seigniorage” för den som vill låta lärd. Det 
brukar användas av länder som saknar den 
administrativa kapaciteten att driva in skatt, 
men klarar av att sätta fart på sedelpressarna. 

Sveriges problem är inte att det är svårt att 
driva in skatt. Det svåra är att använda 
skattepengarna effektivt. Att prioritera mellan 
sjuksköterskor och poliser. Att organisera den 
offentliga sektorn på ett sätt som gör den 
flexibel, individanpassad och 
jämlikhetsfrämjande på samma gång. Att skapa 
en arbetsmarknad där även ungdomar och 
invandrare snabbt får jobb. Att göra rätt 
offentliga investeringar. 

Dessa problem löses inte av att 
finansministrarna tävlar om att samla i ladorna, 
men inte heller av att sätta (mer) fart på 
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sedelpressarna. De svåra frågorna som våra 
beslutfattare inte får ducka är: Vad ska vi göra 
med våra gemensamma resurser, och hur ska 
det organiseras? Andreas Bergh 

28 Efter alla nej: 
Så kan Annie 
Lööf bli 
statsminister 
Sollefteå/Stockholm. Annie Lööfs röda 
linjer mot V och SD har gjort henne till 
Sveriges ensammaste partiledare.  

Vad är vägen framåt för ett parti som 
säger nej till både höger och vänster? 
Kanske finns svaret på en plats där 
centerpartisterna redan öppnat dörren 
som Lööf håller stängd. 
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Sveriges ensammaste partiledare slår sig ner i 
fåtöljen på riksdagsrummet. Numera väger hon 
orden noga när hon ska uttala sig om 
regeringsfrågan. 

– Vi kommer att söka samarbeten i den breda 
mitten, för att inte ge vare sig Vänsterpartiet 
eller Sverigedemokraterna inflytande, säger 
Annie Lööf. 

Båda ”ytterkantspartierna” i samma mening. 
Ingen ska kunna tolka in några 
nyansskillnader.  

Efter Liberalernas vägval är det bara 
centerledaren kvar i den politiska mitten. 
Övriga partier har formerat sig kring den ena av 
två statsministerkandidater: Stefan Löfven till 
vänster eller Ulf Kristersson till höger. Men inte 
Centern. 

Det är uppenbart att centerpartisterna inte 
ligger vakna om nätterna och fruktar 
socialismens röda spöke. I stället är det konkret 
sakpolitik de pekar på när de ska förklara den 
stängda dörren vänsterut.  

– Vänsterpartiet vill avskaffa i stort sett alla 
centerpartistiska reformer: de vill höja skatten, 
begränsa valfriheten, förstatliga mer och stoppa 
moderniseringen av arbetsmarknaden och 
bostadsmarknaden. Därför är det inte aktuellt 
för oss att samarbeta med dem, säger Magnus 
Demervall, biträdande partisekreterare.  

– Men visst finns det skillnader mellan SD och 
V. De här stötande påhoppen på människor av 
annat ursprung, minoriteter, fria medier och 
journalister ägnar sig V inte åt. 
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En annan centerpartist uttrycker det så här: När 
det gäller SD handlar skillnaden om 
värderingar, när det gäller V om prioriteringar.  

De flesta centerföreträdare tror att den stängda 
dörren mot vänster förblir stängd. Men 
diskussionen om V går inte att undvika, menar 
en källa med insyn.  

I går fredag klubbade Centerns förtroenderåd 
dokumentet ”Framtidsagenda 2030” där Annie 
Lööfs linje sätts på pränt: att gå till val som en 
självständig liberal kraft med sikte på ett brett 
mittensamarbete, utan V och SD. 

I utkastet görs tydliga markeringar mot 
vänsterpolitik. Men det är i de betydligt mer 
omfattande avsnitten om högerpopulismen som 
varningsorden hettar till: 

”De fulla konsekvenserna av de aggressiva 
nationalisternas och högerpopulisternas 
framfart kan vi ännu inte överblicka. Men det 
som vi har sett hittills inger stora farhågor.” 

○ ○ ○ 

Det här var tankar som också fanns hos 
centerpartisten Johan Andersson i Sollefteå när 
han fick makten inom räckhåll efter valet 2018. 
Att vända sig till Sverigedemokraterna var inget 
alternativ.  

Hans släkt har levt och verkat i Resele i 300 år. 
Den lilla byn med drygt 500 invånare ligger 
utspridd på bägge sidor av Ångermanälven ett 
par mil uppströms från Sollefteå.  

Mittpunkten är lanthandeln och kyrkan. Och så 
skolan som gång på gång har hotats av 
nedläggning. Nu har Johan Andersson fått hjälp 
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av vänsterpartisten Kjell-Åke Sjöström att rädda 
den. 

– Service på landsbygden har varit det som rykt 
först när det skulle sparas. Till sist tänkte folk 
att nu får det fan vara nog och det avspeglades i 
valresultatet, säger Johan Andersson. 

Det var sådan här sakpolitik som C och V 
enades om när de gemensamt lyckades ta 
makten efter valet 2018. Efter decennier av S-
märkt centraliseringspolitik ville de blåsa nytt 
liv i glesbygden. De pratar entusiastiskt om 
medborgarkontoren ute i byarna, nya 
vindkraftsparker och fiber till avlägsna trakter. 
Statistiken tyder på att trenden vänder på orter 
som avfolkats. 

Den gamla militärstaden Sollefteå ska få tillbaka 
ett regemente, ett resultat av att centerpartister 
och vänsterpartister tagit en gemensam strid. 

Johan Andersson och Kjell-Åke Sjöström 
hymlar inte med att de dragit i både center- och 
vänstertrådar i riksdagen för att beslutet skulle 
gå Sollefteås väg. 

– Det är nu det vänder och nog har vi del i det, 
säger Kjell-Åke Sjöström. 

– Jag tänker så här: vi kan inte bara ha haft tur, 
säger Johan Andersson. 

○ ○ ○ 

Annie Lööf fick pröva sina idéer om en bred 
mittenkoalition i skarpt läge efter valet 2018. De 
föll platt. Varken Socialdemokraterna, 
Moderaterna eller Miljöpartiet var intresserade 
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av att räcka ut händerna över blockgränsen. 
Men nästan tre år senare framhärdar Annie 
Lööf när hon ska visualisera Centerns roll: en 
brobyggare.  

Visionen känns igen från 2018: 

– Det finns stora möjligheter i mitten om bara S 
och M kan släppa sin rivalitet som man gjort i 
många andra länder och göra upp för Sveriges 
bästa, säger Annie Lööf. 

Hon menar att öppningen finns om 
Moderaterna misslyckas med att samla 
tillräckligt många mandat för sin konstellation 
med stöd av Sverigedemokraterna.  

Vem av S och M som skulle få 
statsministerposten blir i så fall en 
förhandlingsfråga, menar Annie Lööf. Men hon 
är också själv redo för Rosenbad.  

– Vi går inte in i några förhandlingar med ett 
sådant krav, vi går inte till val på det, säger hon 
innan hon stannar upp för att återigen väga 
orden.  

– Alla partiledare har ledarskapet för att kunna 
axla ansvaret som statsminister. Det är klart att 
även jag har både ledarskapet och erfarenheten 
för att kunna axla en sådan roll. 

Men även inom Centern finns de som avfärdar 
tanken på att S och M skulle samarbeta som 
orealistisk. Allianspartierna plus Miljöpartiet 
eller en variant på januariavtalet är alternativ 
som många pekar på. 

Centerpartisterna upplever att de är hårt 
trängda i en kamp om hur det politiska 
landskapet ska beskrivas inför valet nästa år.  
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De rödgröna använder gärna Jimmie Åkessons 
begrepp ”konservativa blocket” om 
konstellationen kring Ulf Kristersson (M). 
Högerspöket i ny tappning. Från andra hållet 
målas ett slags vänsterspöke upp. Det hävdas att 
enda alternativet till Ulf Kristerssons höger är 
att inkludera Vänsterpartiet.  

”Förberedelserna för någon typ av konstellation 
där både V och C ingår är uppenbara”, skrev 
Dagens Industri på ledarplats häromdagen. 
”Fantasilinje”, sade Ebba Busch (KD) i en 
Expressenintervju om Annie Lööfs idé om ett 
mittensamarbete utan vare sig SD eller V.  

Det här är något som på allvar oroar 
centerpartisterna, enligt DN:s källor. 
Framtidsagendan som Centerpartiet klubbade 
på fredagen bygger på att det faktiskt finns ett 
handlingsutrymme kvar som inte definieras av 

två block till höger respektive vänster. Det är 
förutsättningen för att Centern ska få ”en 
nyckelposition för hur Sverige ska styras efter 
valet 2022”. Annars riskerar profilen som 
”liberal självständig kraft” att tappa 
attraktionskraften på väljare i den ”breda 
mitten”.  

– Vårt behov av att ha en egen berättelse är 
väldigt stort eftersom maktpartierna S och M 
kommer att försöka peka ut extremerna som de 
enda alternativen. Om man i stället säger att 
valet handlar om att stärka upp mitten då går 
dynamiken åt ett annat håll, säger en central C-
källa. 

○ ○ ○ 

När rikspolitiken kommer på tal över en fika på 
Näsåkers medborgarkontor i Sollefteå blir 

318



tonläget mer reserverat. Det är något annat än 
kommunpolitik, betonar både Johan Andersson 
och Kjell-Åke Sjöström. Johan Andersson kan 
sina talepunkter och håller sig till 
centerledningens linje, den som säger att V 
precis som SD är ett ytterkantsparti. 

Ändå blir det uppenbart i Sollefteå: man kan 
säga nej på olika sätt. 

– Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt 
parti. Vi har inte alls samma syn på alla 
människors lika rätt och värde. Där är 
Centerpartiet och Vänsterpartiet överens. Ska 
man rangordna saker i politiken så är det ändå 
det viktigaste, säger Johan Andersson.  

Och bakom de hårda orden om 
ytterkantspartier kan det se ut så här: 

socialisten och liberalen sitter båda i styrelsen 
för den lokala LRF-föreningen. 

– Det är Johan och jag som är festkommittén. 
Vi har verkligen jättetrevligt, säger Kjell-Åke 
Sjöström som har både hästar och köttdjur 
hemma på gården i Edsele. 

– Han är nästan mer bonde än jag, skrattar 
Johan Andersson. 

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Samarbeten 
mellan C och V 
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Efter valet tog Centerpartiet makten i Sollefteå 
tillsammans med Vänsterpartiet och det lokala 
partiet Västra initiativet. Det blev möjligt efter 
att Socialdemokraterna , som styrt kommunen i 
decennier, lidit ett svidande nederlag. 

Här är samtliga kommuner där C och V styr 
tillsammans, i många fall även med andra 
partier: 

Sollefteå, Älvkarleby, Knivsta, Östhammar, 
Åtvidaberg, Valdemarsvik, Alvesta, Torsås, 
Mörbylånga, Kalmar, Borgholm, Stenungsund, 
Falköping, Eda, Lindesberg, Surahammar, 
Arboga, Hedemora, Sundsvall, Sorsele, Dorotea, 
Övertorneå. 

Även andra borgerliga partier förekommer i 
kommunala styren tillsammans med V. 

Källa: SKR 

29 Ewa 
Stenberg: Britt-
Marie 
visar avståndet 
mellan C och V 
Centerpartiets Annie Lööf må vara 
ensam i mitten, men den centrala 
positionen kan ge stor makt. Efter förra 
valet låg avgörandet hos nej-drottningen 
i 134 dagar. 

Nu laddar Centern för att återigen ta bra 
betalt för sitt stöd. 
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KOMMENTAR Få har väl missat att Centerns 
ungdomsförbund har fått en ny ordförande, 
Réka Tolnai. Hon har gjort sig känd över en natt 
genom sitt sätt att avfärda ”onödiga sosselagar” 
– som den om anställningsskydd.  

I en film säger Réka Tolnai: ”Vi kan inte ha en 
lagstiftning som skyddar Britt-Marie, 45, som 
har suttit kvar i fikarummet i flera år, i stället 
för hårt arbetande unga.” Hon introducerar 
filmen på Twitter med: ”Det sista du ser innan 
Britt-Marie, 45, blir uppsagd.” 

Det här är en påminnelse om att 
marknadsliberal ideologi blivit allt viktigare för 
det gamla bondepartiet.  

En som reagerade på filmen var Vänsterpartiets 
arbetsmarknadspolitiske talesperson, Ali Esbati. 
Han kallade Tolnais budskap för extremistiskt 
förakt som behöver få starka motkrafter. 

Det hela inträffade dagen efter att hans 
partiledare gett sig ut på friarstråt till Centern. 
Nooshi Dadgostar (V) talade i en intervju i GP 
om ett framtida regeringssamarbete där både 
hon själv och Annie Lööf skulle ingå.  

Det går förstås att avfärda hela bråket om den 
kaffedrickande Britt-Marie som en provokation 
av en ungdomspolitiker som vill synas. Men 
Centerpartiet är de facto ingen vän av las och 
Annie Lööf har, innan hon blev partiledare, 
motionerat om att avskaffa lagen.  

Arbetsrätten är bara ett exempel där 
Vänsterpartiet och Centerpartiet är politiska 
motpoler. Detsamma gäller i många frågor om 
ekonomi, arbetsmarknad och skatter.  

Vänsterpartiet har dessutom flera gånger den 
här mandatperioden lierat sig med 
högeroppositionen för att stoppa eller försvåra 
reformer Centern drivit igenom i 
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januarisamarbetet. Nu försöker V stoppa fri 
hyressättning i nyproduktion.  

Trots detta talar mycket för att Centern till slut 
är beredd att göra upp med Vänstern, om 
majoriteten för C, S, MP och V består efter nästa 
val. Ett regeringsalternativ som innebär 
samarbete med Sverigedemokraterna är värre 
för C.  

Läser man partiets förslag till framtidsagenda 
och de interna planerna för valframgång är 
tonen mot SD en annan än den mot V. Striden 
mot Åkessons parti är existentiell och laddas 
med demokratins och rättsstatens framtid. 
Skattesatser är lättare att diskutera utan starka 
känslor och C har gjort upp med V förut. 

Ändå vill Centern inte säga detta rakt ut. ”Ni 
utgår i era frågor från att jag är team Löfven – 
men det är jag inte”, sade centerledaren irriterat 
när hon nyligen träffade riksdagsjournalisterna. 

Annie Lööf har inget att vinna på att ens glänta 
på dörren för Nooshi Dadgostar. Ingen vet vad 
valresultatet blir. Skulle Annie Lööf antyda ett 
samarbete med V efter valet skulle hon reta upp 
både sina partikamrater och väljare – och 
troligen få ett sämre valresultat. Kanske till 
ingen nytta.  

Skulle Ulf Kristersson (M) kunna bilda regering 
med SD i underlaget nästa höst är det viktigt för 
C att kunna fortsätta att vara fria i mitten och 
inte knytas till ett vänsterblock.  

Dessutom blir Lööfs förhandlingsposition 
starkare när Centern kan samarbeta både åt 
vänster och höger. Det tog 134 dagar att bilda 
regering förra gången. Annie Lööf kommer att 
kräva bra betalt nästa gång också om hon får 
chansen.  

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se 
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29 Fyra hjärtan 
– så vill Centern 
profilera sig 
Här är Centerpartiets nya logotyp. 

Partiets nya logotyp består av fyra hjärtan som 
pekar mot mitten. En symbol för vart Centern 
självt uppger att partiet vill placera sig efter att 
det nu, mer formellt, tar avstånd från Alliansen 
och de forna samarbetspartiernas vilja att göra 
just det – samarbeta – med 
Sverigedemokraterna (SD). 

– Vi valde hjärtan för att det är symboliserar 
våra värderingar om medmänsklighet och 

värme. Men det är också ett fint sätt att måla en 
klöver på, säger partiledaren Annie Lööf. 

På en pressträff i går där den uppfräshade 
fyrklövern presenterades valde man att inte 
specificera exakt vad sådan mittenpolitik 
kommer att betyda i valet 2022. 

TT 
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29 En liten 
ljusning för KD 
Kristdemokraterna har skaffat sig lite 
marginal ner till riksdagsspärren medan 
Liberalerna ligger kvar långt under. 

Det visar DN/Ipsos maj- mätning där 
förändringarna är små. 

Efter en lång period av långsamt sjunkande 
väljarstöd syns tendenser till en positiv trend för 
Kristdemokraterna. Partiet ökar för andra 
mätningen i rad, även om förändringarna är 
små. I DN/Ipsos majmätning får KD 5 procent 
avrundat nedåt. Det är partiets bästa notering 
sedan i januari. 

Partiets tidigare nedgång har kopplats ihop med 
att KD-ledaren Ebba Busch varit i blåsväder för 
den omtvistade husaffären som även hamnat i 
domstol. Nu när rättsprocessen går vidare är 
dock mer publicitet att vänta. 

Den senaste tiden har tre partier legat i 
riskzonen kring fyraprocentspärren, förutom 
KD även Liberalerna och Miljöpartiet. För de 
två sistnämnda är däremot ingen ljusning i 
sikte. 

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni fick för 
ett par månader sedan med sig en majoritet i 
partiet på att ställa upp bakom Ulf Kristersson 
(M) som statsminister, även om det kräver stöd 
från Sverigedemokraterna. Partiledningen sålde 
in strategibytet med att det skulle locka tillbaka 
väljare. Det har dock inte hänt ännu, enligt DN/
Ipsos majmätning. Där ligger L kvar på 3 
procent avrundat uppåt.   
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– Det är tolfte gången i rad som Liberalerna 
ligger under spärren. De har bara hamnat på 
eller över spärren i 7 av de 22 mätningar som 
DN/Ipsos gjort sedan Nyamko Sabuni valdes till 
partiledare. Det visar på stora problem, säger 
Nicklas Källebring. 

Miljöpartiet ligger kvar och skvalpar kring 4 
procent. Någon effekt av språkrörsbytet i 
januari har inte kommit än, trots att Märta 
Stenevi varit ganska synlig, till exempel i 
debatten om våld mot kvinnor. 

Överlag är förändringarna endast marginella i 
majmätningen. Det kan noteras att Ulf 
Kristerssons tänkta regeringsunderlag (M, KD, 
SD, L) är mycket nära egen majoritet i procent 
räknat. För att det ska gälla även i mandat så 
krävs dock att Liberalerna växer tillräckligt för 
att bli kvar i riksdagen. 

Moderaterna ligger still kring 22 vilket tyder på 
att partiets tidigare uppåtgående trend har 
planat ut. Sverigedemokraterna ökar marginellt, 
från 19 till 20 procent i maj. 

Socialdemokraterna är kvar på 26 procent. 
Ungefär där har partiet legat i snart ett års tid. 

Mätningen bekräftar att Centern (9 procent) 
håller sig kvar på den något högre nivå som 
partiet klättrade upp på efter att partiledaren 
Annie Lööf i höstas kom tillbaka från 
föräldraledighet. 

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har lyckats 
hålla ställningarna i opinionen sedan hon tog 
över efter Jonas Sjöstedt. V har 10 procent av 
väljarstödet i DN/Ipsos majmätning.  

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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29 22 
organisationer och föreningar får dela på 5,4 
miljoner kronor som delas ut av 
Naturvårdsverket för att sprida och öka 
kunskapen om allemansrätten. 

TT 

29 
Riksdagsavslag 
för ensam-
kommande 
Riksdagen säger nej till regeringens förslag om 
att lätta på kraven i gymnasielagen för 
ensamkommande att få uppehållstillstånd. 

Utgången var väntad sedan Centerpartiet i 
vintras deklarerat sitt nej, men regeringen valde 
ändå att lägga fram propositionen. Den slutliga 
omröstningen sker först nästa vecka, men 
utöver Centern yrkar också Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och 
Liberalerna på avslag. TT 
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30 Partiledare firade 
veterandagen 
Som traditionen påbjuder firades veterandagen i går, 
den 29 maj. Likt i fjol sändes högtidlighållandet 
digitalt från Amfibieregementet och Berga slott söder 
om Stockholm. Även flera partiledare 
uppmärksammade dagen på sociala medier. 

”Tack till er veteraner, till alla som tagit risker för fred 
och frihet. Känn stolthet över vad ni gjort och känn 
tacksamheten från ett helt land”, skriver statsminister 
Stefan Löfven (S) på Instagram. 

Jimmie Åkesson skriver på Facebook att 
Sverigedemokraterna ”känner stor tacksamhet och 
respekt för våra veteraner.” 

Moderaternas Ulf Kristersson skriver på Instagram att 
”vi hyllar de svenska kvinnor och män – militära och 
civila – som har deltagit i internationella insatser för 
fred och säkerhet på olika platser i världen.”DN 

30 Björn Wiman: SD:s 
Sverige blir ett isande 
land att leva i 
Jag tror att det var scenens vardaglighet som skrämde 
mig mest: en pappa som hemma i köket råkar passera 
sin dotters digitala distanslektion i historia, där 
läraren, helt i enlighet med läroplanen, undervisar om 
stormningen av USA:s kongress den 6 januari. 

Men nu råkar denna pappa vara ordförande för 
Sverigedemokraterna i kommunen, därtill ordförande i 
kommunfullmäktige, och sänder iväg ett mejl till 
läraren. Där ondgör han sig över ”indoktrinering” med 
”vänsterslagsida” och förkunnar senare även sin avsikt 
att i framtiden ”dokumentera” lärarens lektioner. 

I en skakande artikel i veckans DN gav historieläraren, 
Fredrik Clausson, sin bild av hur han upplevt 
agerandet som ett implicit hot. Han berättade om hur 
han blivit svartmålad i olika medier med SD-

328



kopplingar, fått fientliga frågor från SD-anstrukna 
reportrar och hur hans liv online kartlagts av SD-
sympatisörer. Han berättade om hur han kallats 
vänsterbliven, kulturmarxist och svagbegåvad. 
”Kritiken av min lektion”, skrev Clausson, verkar vara 
”en liten del av ett brett försök av Sverigedemokraterna 
att förändra den svenska demokratin i en mer 
auktoritär riktning.” 

Det har han dessvärre rätt i. Så här ser det ut i dag i 
den lokala praktiken. Så här kan hela vårt land se ut i 
morgon när Sverigedemokraterna släppts fram till 
makten. Ett land där politiska köksbordskommissarier 
domderar, hot hör till vardagen och den fria 
kunskapen om historien politiseras. 

Det är en utveckling som finns på flera håll i världen. I 
början av maj öppnade museet Auschwitz-Birkenau 
igen, efter att ha varit stängt under flera månader på 
grund av coronapandemin. Men vad är det som 
besökarna kommer att få se i framtiden? DN:s Michael 
Winiarski uppmärksammade nyligen hur den polska 
nationalkonservativa regeringen har placerat sin lojala 

representant Beata Szydlo i styrelsen för museet, med 
det uppenbara syftet att manipulera det historiska 
minnet av Förintelsen. Tillsättningen påminner om 
striderna kring Andra världskrigsmuseet i Gdansk och 
Museet för de polska judarnas historia, Polin, i 
Warszawa, där framgångsrika och internationellt 
ansedda chefer har tvingats bort under förnedrande 
omständigheter för att de inte delar den 
högernationalistiska regeringens syn på historien. 

Det finns fler exempel. I Israel blev det i vintras storm 
kring förslaget att utse extremnationalisten Effi Eitam 
till ny ordförande för Yad Vashem i Jerusalem, 
världens förmodligen viktigaste center för bevarandet 
av minnet av Förintelsen. Både forskare och 
överlevande från Förintelsen protesterade och 
förslaget fick dras tillbaka. 

Detta är inte betydelselösa symbolstrider. 
Maktkampen över dessa och liknande institutioner 
gäller i förlängningen den historiska sanningen. Och de 
sker vid ett kritiskt ögonblick, där det snart inte längre 
finns några levande vittnen kvar från Förintelsen. 
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Den historiska sanningen om folkmordet på sex 
miljoner judar är inte för evigt given. Både vid 
Auschwitz och på andra platser är den resultatet av ett 
handgripligt arbete i form av forskning, renoveringar, 
reparationer och underhåll av objekt och byggnader. 
Allt detta är i sin tur beroende av politiska 
konjunkturer och ekonomiska prioriteringar. 

Minnesplatsen vid Babij Jar utanför Kiev, där mer än 
33 000 judar sköts ihjäl under två dagar i september 
1941, är ett exempel på hur både Sovjetunionen och 
senare Ukraina i nationalistiska syften har glorifierat 
den egna historien och tystat ner folkmordet på judar. 
Först på 1990-talet gick det, med hjälp av fristående 
organisationer, att uppföra ett monument för att hedra 
minnet av de judiska offren på platsen. Ingenting 
garanterar att detta monument kommer att stå kvar i 
all evighet. På bara några år kan det gemensamma 
minnet tillåtas rosta, erodera och multna bort. I en 
värld präglad av polarisering och faktaresistens kan 
ingenting tas för givet. 

På vilket sätt påverkar då detta Sverige? Är det inte 
groteskt att tala om en svensk lokalpolitiker som blir 
förbannad hemma vid köksbordet i samma andetag 
som en av historiens största förbrytelser mot 
mänskligheten? 

Inte nödvändigtvis. 

Det senaste året har det förts en debatt om var det 
svenska museet över Förintelsen ska placeras. Frågan 
har förvisso stark symbolisk betydelse. Men kanske 
borde diskussionen ha handlat mindre om var museet 
ska ligga och mer om hur det ska skyddas från politiskt 
inflytande. Även i Sverige är det, som författaren 
Anders Rydell konstaterat, regeringen som utser 
museichefer. 

Ett sådant museum kommer ju att belysa en rad frågor 
som kan uppfattas som kontroversiella av ett parti som 
grundades av bland andra nazistveteraner, fascister 
och öppna rasister. Ska museet exempelvis belysa det 
faktum att Sverige grundade världens första statliga 
rasbiologiska institut? Eller att Sverige på 1950-talet 
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genom Per Engdahl blev samlingsplats för Europas 
nazister och fascister? Berätta historien om 1980-talets 
nynazism och dess länkar till samtiden? 

Som ett exempel på hur det kan se ut i praktiken 
påminde Anders Rydell om hur SD reagerade på 
utställningen ”Medlöperi och motstånd” på 
Norrköpings stadsmuseum vintern 2020. 
Utställningen polisanmäldes av Sverigedemokraterna 
då de ansåg att den framställde den lokala SD-
styrelsen på ett ofördelaktigt sätt. Saken lades ned och 
utställningen fortsatte, men under hösten drev partiet 
sedan på för att drastiska sparkrav skulle belasta 
stadsmuseet. Precis som fallet med Fredrik Claussons 
historielektion visar det hur den högerauktoritära våg 
som går över världen yttrar sig på lokal nivå. ”Inte 
konstigt att varningsklockorna ringer när man som 
historielärare blir anklagad för att vilseleda elever av 
en politiker i ett parti som trots fleråriga löften 
fortfarande inte har gjort upp med sitt nazistiska 
förflutna”, skrev Fredrik Clausson i sin artikel. 

Han underströk också att han och hans kollegor som 
historielärare inte kan förutse framtiden. Däremot, 
skrev han, kan både de och vi dra paralleller till hur 
historiska auktoritära och totalitära regimer har 
kommit till makten och hur de behållit den. 

Det är just det som gör hans artikel till så isande 
läsning. Nästa lärare kanske inte får det stöd av 
skolledning, kollegor och offentlighet som Fredrik 
Clausson har fått. Nästa gång kanske normaliseringens 
gift har verkat. En av historiens viktigaste uppgifter 
blir denna: att undersöka hur motståndet kan se ut när 
tyranniet tar gestalt vid köksborden – och skaffa 
handlingsberedskap inför framtiden. 

Björn Wiman 

bjorn.wiman@dn.se 
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31 Ledare: 
Magdalena 
Andersson 
borde skippa 
vänsterpopu-
lismen 
Kunnig och kompetent. Det var bilden som gavs 
av Magdalena Andersson när hon blev Stefan 
Löfvens parhäst för knappt tio år sedan. 
Socialdemokraterna fick en ekonomisk-politisk 
talesperson som kunde ta sig igenom 
finansminister Anders Borgs (M) dittills 

ogenomträngliga debattrustning av grafer och 
siffror. 

Det är också som en skicklig teknokrat hon 
oftast har framstått under åren som 
finansminister. Tonvikten har lagts på ”ordning 
och reda” och ”välfyllda lador”, inte vidlyftiga 
löften. 

Men emellanåt har Magdalena Andersson 
uppträtt som vänsterslugger. Det var också i den 
skepnaden hon, tillsammans med ett gäng 
andra ledande socialdemokrater, skrev på 
lördagens DN Debatt. 

De ekonomiska klyftorna ökar, de offentliga 
resurserna räcker inte till. Sverige håller på att 
gå sönder – var intrycket som gavs. Efter nästan 
åtta år av S-styre alltså. 
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Så vad är lösningen på att ojämlikheten ökar, att 
välfärden behöver mer resurser? Andersson och 
Co lovar en ”miljonärsskatt”. 

Det ligger i tiden. I USA och Storbritannien 
levererar partier till vänster liknande löften. 
Den breda medelklassen behövs för att vinna 
val. Då är det lättare att peka ut en liten grupp 
rika, det är de som ska betala. 

Hur mycket pengar den nya -
förmögenhetsskatten skulle dra in är oklart. 
Debattartikelns detaljer sträcker sig inte längre 
än till att det ska finnas ett tak och att bostäder 
inte ska räknas med. 

Vad vi dock vet är att den gamla 
förmögenhetsskatten, liksom arvs- och 
gåvoskatten, inte gav staten särskilt mycket. I 
stället skrämde den förmögenheterna 

utomlands och uppmuntrade folk att lägga tid 
och resurser på skatteplanering i stället för 
arbete och investeringar. 

Det är rätt likt värnskatten – vars borttagande 
Magdalena Andersson tydligt visat sitt missnöje 
med. Den skulle också bara betalas av de rika 
(jaja, en del specialistsjuksköterskor och 
gymnasielärare fick också göra det). Men så 
mycket drog den inte in. Och den fick 
högutbildade och höginkomsttagare att arbeta 
mindre. Avskaffandet beräknas på sikt betala 
sig självt, enligt Magdalena Anderssons eget 
finansdepartement. 

Idén att välfärden kan finansieras genom att 
beskatta en liten grupp rika väldigt hårt är 
lockande. Det betyder inte att den är bra. 
Klassisk populism handlar det om: ett löfte om 
ett enkelt svar på en svår fråga. 
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För övrigt är det mer än lovligt ironiskt att 
miljonärsskatten lanseras bara någon vecka 
efter att statsminister Stefan Löfven förklarat 
att han inte kan tänka sig en ny fastighetsskatt. 

Magdalena Andersson har ju rätt i att 
ojämlikheten har ökat kraftigt i Sverige de 
senaste decennierna. Men det kanske enskilt 
viktigaste skälet till det är att bostadspriserna 
har stigit så kraftigt – och att klyftan mellan de 
som äger sin egen bostad och de som inte gör 
det därmed har växt. 

För den som vill göra något åt det är just en 
fastighetsskatt en bra idé. Gärna i kombination 
med sänkt skatt på arbete för dem med låga 
inkomster. Bostäder flyttar heller inte 
utomlands. Det är ett av skälen till varför 
ekonomer ofta gillar en skatt på dem. 

Nackdelen är förstås att den skulle betalas av 
breda grupper i medelklassen. Då är det lättare 
att lova miljonärsskatt som ska betalas av några 
få. 

Men Sverige är bättre betjänt av en 
finansminister som gör det som är rätt än lätt. 
Både Magdalena Andersson själv och hennes 
parti gynnas nog också mer av att hon verkar 
kunnig och kompetent i stället för att bete sig 
som en vänsterpopulist. 

DN 31/5 2021 
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31 Hon blir MP:s nya 
partisekreterare 
Miljöpartiet har på en extrakongress valt Katrin 
Wissing till ny partisekreterare. Hon säger att partiet 
ska gå till val med en radikal klimatpolitik och 
samtidigt bredda stödet för MP. 

– Alla ska känna att de kan vara miljöpartister, säger 
hon. 

Wissing, aktiv i kommunpolitiken i Åre, var också 
valberedningens förslag som ny partisekreterare i 
Miljöpartiet. 

Posten blev ledig i början av året när Märta Stenevi 
valdes till partiets nya språkrör. 

TT 

02 Niklas Ekdal: Hur 
mycket drag under 
galoscherna vill vi ha i 
politiken? 
Dyngspridningen är sedan flera år outsourcad 
till internet och i veckan har en ny Hanif Bali-
debatt blossat upp på Twitter. Men det är 
väljarna som lägger den dubbla beställningen: 
styr förnuftigt och roa oss under tiden, skriver 
Niklas Ekdal. 

Var politiken schystare förr? 

Många minns en tid när saklighet och samförstånd 
präglade debatten. Den nostalgiska fantasin överlever 
inte många minuter på Youtube. 

Se till exempel ordväxlingen mellan Göran Persson och 
Lars Leijonborg i riksdagen 2005. Den sistnämnde 
sågar socialdemokrater som ”isolerar sig på sina 
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herrgårdar”, och får följande svar från statsminister, 
tillika godsägare, Persson:   

”Vi har hört den liberale partiledaren spela upp inför 
valrörelsen. Så här kommer det att bli i en allians som 
har fördelat gracerna. Lars Leijonborg ska dra runt 
dynghögen, som Spiro Agnew en gång gjorde åt 
Richard Nixon. Men jag ska säga dig en sak Leijonborg, 
du passar ovanligt illa för rollen.” 

Oavsett sympatier kan man notera att replikskiftet 
innehåller noll sakpolitik, hundra procent 
karaktärsmord. Även om polariseringen i 
demokratifrågor ökat sedan dess så har 
personangreppen i möblerade rum tonats ner. 
Dyngspridningen är outsourcad till internet. 

Algoritmerna gillar hån, hat och humor. Ingen skulle 
säga öppet att denna mix är bra för politisk styrning, 
men alla är engagerade. Med jämna mellanrum bryter 
det ut någon Hanif Bali-debatt. I veckan twittrade den 
moderate riksdagsmannen grovt nedsättande uppgifter 
om en svensk advokat. 

Ni kan gissa vad som hände sen. ENGAGEMANG. 
Sakfrågor och sanningshalt åsido följer ritualen alltid 
samma mönster. En gruppering attackerar nidbilden 
av en annan, mobiliseringen drar i gång och vid 
matchens slut vinner Bali med 157 000 följare. Inte 
konstigt att han kallat riksdagens motionsperiod för en 
”charad”. Det är ju på nätet det händer. 

Det fanns en tid när man röstade höger eller vänster, 
borgarklass eller arbetarklass. Sedan kom gal–tan-
skalan, grönt och frihetligt mot auktoritärt och 
traditionellt. Inför valet 2022 får vi tänka om igen: 

Den vuxne i rummet eller den virale i rummet? 

Politik som problemlösning eller underhållning? 

Hanif Bali är ett hett exempel, men att reducera frågan 
till honom vore både orättvist och kontraproduktivt. 
Han råkar vara skickligast i denna nya kontaktsport, 
men alla partier har sina utövare. Att vara angripen 
funkar lika bra som att angripa, även om det är 
obehagligt. Den yttersta centerns Annie Lööf har 134 
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000 Twitterfans som försvarar henne. Intimitet 
smäller lika högt som förolämpningar. 

Detta är ingen kålsuparteori utan ett enkelt 
konstaterande. Partierna är som alla kändisbranscher 
beroende av asociala medier, med den skillnaden att 
politiker också stiftar lagar, hanterar våra skattepengar 
och förväntas uppträda som föredömen. 

Det är alltså vi väljare som lägger den dubbla 
beställningen: styr förnuftigt, roa oss under tiden. 
Partierna svarar på efterfrågan genom att leverera 
både och: några vuxna, några virala. 

Det amerikanska valet 2016 illustrerade riskerna. 
Republikanernas etablissemang hade korat träbocken 
och insidern Jeb Bush till sin kandidat. Gräsrötterna 
(och medierna) föredrog den virale outsidern Donald 
Trump. Alla fick en president som förvisso var 
underhållande, men som misskötte pandemin, skämde 
ut USA i hela världen och försökte avskaffa 
demokratin. 

Läxan för partierna är tydlig. Lyssna på väljarna, men 
tro inte att ni kan kontrollera clowner i de egna leden 
om clowneri uppmuntras. 

Läxan för väljarna är ännu tydligare. 
Uppförandekorridoren blir viktigare än 
åsiktskorridoren. Stilen är politiken. 

Hur mycket drag under galoscherna vill vi ha i 
valrörelsen? 

Tråkigast vinner, om ni frågar mig. 

Niklas Ekdal 
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03 Ledare: 40 procent 
räcker inte för att 
driva vänsterpolitik 
Opinionsundersökningar som mäter hur väljarna 
skulle ha röstat om det hade varit val i dag är sällan 
några kioskvältare. Däremot borde Liberalerna få 
skrämselhicka av SCB:s senaste 
partisympatiundersökning, som presenterades på 
onsdagen. 

2,5 procent är inte bara långt under riksdagsspärren. 
Det är även det lägsta väljarstödet för partiet någonsin, 
sedan SCB började mäta 1972. 

Jämfört med förra undersökningen, som gjordes i 
november, har partiet förlorat 0,5 procentenheter. 
Hela tappet har skett till Centerpartiet, vilket bara kan 
tolkas som ett missnöje med vårens beslut om att inför 
nästa val verka för att Ulf Kristersson (M) ska bli 
statsminister, även om det kräver samverkan med SD. 

Vägvalet, som syftade till att locka tillbaka borgerliga 
sympatisörer, har alltså hittills haft motsatt effekt. 
Sedan valet 2018 har L tappat sammanlagt 1,3 
procentenheter till M, 1,0 till C och 0,6 till S. 

Dessutom har det tilltänkta regeringsunderlaget med 
Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna inte egen majoritet. Samma sak 
gäller andra koalitioner, som det rödgröna blocket, den 
forna alliansen och partierna som ingår i 
januarisamarbetet. 

Om Sverige ska få en regering efter nästa val behöver 
således politikerna tänka nytt och hitta lösningar över 
blockgränsen. Då ligger det i korten att inget parti får 
precis som det vill. Det bör i synnerhet 
Socialdemokraterna, som inte har haft över 40 procent 
av rösterna sedan i valet 1994, ta till sig. 

I stället kommer alla partier som är intresserade av 
regeringsmakt och/eller inflytande att tvingas 
kompromissa, vilket är en ordning som det är 
nödvändigt att också stödtrupperna till vänster börjar 
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tugga i sig. Det märktes inte minst i helgen när 
Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson, som har en 
bakgrund i S, skrev att januariavtalet måste ”brännas 
upp, avslutas, rivas i små bitar”. 

Hon motiverar med att det behövs ett alternativ till 
blocket kring Jimmie Åkesson (SD), ett alternativ som 
”måste bäras av en idé om jämlikhet och gemenskap, 
och en sådan kan inte Löfven och Lööf ha gemensamt”. 
Vidare ställs frågan om det är ”bättre för vänstern att 
ge upp vänsterpolitik i det korta perspektivet för att 
hålla högerpartierna och SD borta från inflytande”. 

En relevant motfråga är vad hon ser för alternativ, 
bortsett ifrån att alla partier vägrar att samarbeta med 
varandra och går i opposition? I dag finns inget stöd i 
riksdagen för utpräglad vänsterpolitik och ingenting 
tyder på att det kommer att vara annorlunda efter 
nästa val. 

I SCB-mätningen får S, V och MP tillsammans 40,9 
procent, vilket är ungefär vad trion har haft i val och 
opinionsmätningar de senaste sju åren. Det räcker inte 

för att driva igenom en tydlig vänsteragenda, om det 
nu hade varit vad Stefan Löfven (S) helst hade velat. 

Därför gör S och övriga partier bäst i att inte låsa sig 
vid specifika regeringsalternativ. I stället för parlekar 
bör tiden fram till valet ägnas åt politikutveckling, så 
att partierna har ambitiösa program att möta väljarna 
med. 

När de senare har sagt sitt är det dags för tuffa 
förhandlingar. Där kommer inget att få allt. Men alla 
som går in och tar ansvar får något. 

DN 3/6 2021 
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03 Politiker borde 
skriva fler biografier 
och gå på färre 
meningslösa möten 
Det är en fantastisk rubrik som Sky News nyligen bjöd 
på: ”Regeringen förnekar att Boris Johnson skippade 
möten om coronaviruset för att skriva på sin bok om 
Shakespeare.” 

Kan man tänka sig motsvarande scenario i Sverige? 
Här är det troligare att makthavare tidigarelägger 
mötet för att hinna med sin löprunda. 

S-statsministern Richard Sandler (1884–1964) var en 
renässansmänniska som bland annat skrev en 
stråkkvartett. Men det är inte lätt att se en nutida 
svensk partiledare mjuta partisekreteraren och 
drömskt hänge sig åt att skalda den definitiva biografin 
över Georg Stiernhielm. 

Bildning är en egenskap som sällan nämns vare sig av 
eller om svenska politiker. Oftast bara när de visar 
brist på den, som när Ebba Busch (KD) i 
direktsändning missade att identifiera tre av Sveriges 
mest kända författare. Det var efter att partiet 
lanserade krav på att skolbarn skulle läsa klassisk litte-
ratur och lyftes fram som ett fiasko för Busch. Men 
egentligen styrkte det ju hennes och partiets tes; med 
en vettig litteraturkanon i skolan hade hon sluppit 
svettas i ”Aktuellt”. 

Boris Johnson är ett exempel på en brittisk 
makthavarklass som kanske inte längre alltid har 
enorma släktgods, militära meriter från något lerigt 
fält eller ens mycket pengar. Vad de har är en känsla av 
att allt är möjligt för dem – och inte sällan har de just 
bildning. Johnson kan citera de första hundra raderna 
i ”Iliaden” på grekiska. Vad har han för användning av 
det, mer än som partytrick? Ingen alls. Bildningen är 
sitt eget syfte. Det är däremot illa om syftet bara är att 
visa att man tillhör just makthavarklassen. 
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När Åsa Beckman i helgen skrev i DN om livet som 
författarbarn skriver hon in sig själv i en tradition av 
döttrar och söner – Alex Schulman och Per Wästbergs 
dotter Johanna Ekström nämns – som med penna i 
hand följer föräldrarnas fotspår. Ett annat kulturbarn 
går nu att beskåda på svenska biografer. Filmen ”Tove” 
skildrar Muminmamman Tove Janssons uppväxt i en 
kulturborgerlig familj i 1900-talets Helsingfors, en 
miljö där pappa är prisad skulptör som på 
penismeriter snor alla stipendier, där man droppar 
Nietzsche-citat vid matbordet, där man ständigt har 
ont om pengar men aldrig är fattig. 

Känslan är att Alex Schulman och Tove Jansson hade 
blivit sprängbildade även om de inte gått ett enda år i 
skolan. Idealet fanns omkring dem som en osynlig väv. 
Det är för Ebba Busch och alla andra som skolan, -
lärarna och bibliotekarierna måste finnas på plats. 
Bildning får aldrig bli ett hemligt handslag, en 
klassmarkör som adlar ett fåtal och stänger ute många. 

Den första svenska partiledare som skriver den där 
Stiernhielmbiografin ligger bra till för min röst. 

Erik Helmerson 

erik.helmerson@dn.se 

03 Vänsterpartiets 
krav: Ministern måste 
förklara sig 
Liberalerna kräver nu att regeringen agerar 
efter DN:s granskning om hur svenska 
pensionspengar investerats i teknik som 
använts för internetcensur i diktaturer. 

– Det här är mycket mycket allvarligt. 
Regeringen måste agera omedelbart, säger 
Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson 
Mats Persson. 

Samtidigt begär Vänsterpartiet att ansvarig 
minister kommer till finansutskottet och 
förklarar sig. 

Efter DN:s granskning reagerar nu flera av riksdagens 
partier. Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson 
Mats Persson säger att de nya uppgifterna är ”mycket 
mycket allvarliga”. 
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– Det finns krav i lagen om ansvarsfullt ägande som 
man uppenbarligen inte har levt upp till. Svenska 
pensionspengar ska inte användas för att strypa 
demokratin i andra länder, säger han. 

– Vi kommer att agera i riksdagen. Det är viktigt att 
Magdalena Andersson nu inte sitter med armarna i 
kors. Vi kräver att regeringen agerar omedelbart. 
Regeringen styr Sverige, AP-fonderna är myndigheter. 
Regeringen måste visa ledarskap i det här läget. Upp 
med korten på bordet, fortsätter Mats Persson. 

Även Vänsterpartiet reagerar mot de uppgifter som DN 
publicerar. 

– Jag har nu begärt att ansvarig minister kommer till 
finansutskottet och förklara vilka åtgärder som avses 
vidtas, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk 
talesperson för partiet. 

I fokus för DN:s granskning står bolaget Sandvine, 
tidigare känt som Procera Networks, med svenskt 
huvudkontor i Varberg. År 2015 stod det klart att 

riskkapitalbolaget Francisco Partners skulle köpa 
Procera Networks, som senare slogs samman med 
Sandvine, vilket skulle bli namnet på det gemensamma 
bolaget. 

Köpet gjordes med pengar från bland annat Andra AP-
fonden, en statlig myndighet som förvaltar nästan 400 
miljarder kronor i svenska pensionspengar. Upplägget 
skedde genom en riskkapitalfond i skatteparadiset 
Caymanöarna som Andra AP-fonden blev delägare i. 

– Det här är bedrövligt. Ministern behöver förklara hur 
hon ska komma till rätta med problemen. Det här är 
väldigt allvarlig. Man ska inte kränka mänskliga 
rättigheter utan pengarna kan gå till samhällsnyttiga 
ändamål. Pengarna ska inte heller gå till skatteparadis, 
säger Ulla Andersson. 

Vänsterpartiet vill att regelverket för AP-fonderna 
skärps. 

Andra AP-fonden har inte velat ställa upp på någon 
intervju. 
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– Pensionspengar ska inte användas för att diktaturer 
ska kunna slå tillbaka mot sin egen befolkning. Det här 
är mycket mycket allvarligt, säger Mats Persson. 

Ansvarigt statsråd, finansmarknadsminister Åsa 
Lindhagen (MP), vill inte svara på frågor om den 
aktuella investeringen med hänvisning till förbudet 
mot ministerstyre. 

– Som minister kan jag inte ha synpunkter på enskilda 
placeringsbeslut. Det är väldigt tydligt att det har varit 
prioriterat för regeringen att skärpa hållbarhetskraven 
på AP-fonderna, säger Åsa Lindhagen. 

Hon säger att regeringen har skärpt kraven för flera av 
AP-fonderna. Nyligen hade hon också en dialog med 
det gemensamma etikråd som AP-fonderna har. 

– Det här är frågor som står väldigt högt på agendan 
för min del. Jag tror att det finns en stark förväntan 
från människor att deras pensionspengar inte ska gå 
till verksamheter som är socialt och ekologiskt 
ohållbara - som orsakar lidande, förstör klimat och 

miljö och strider mot mänskliga rättigheter. Jag har en 
förståelse för att människor reagerar. 

Vänsterpartiet vill att du kommer till finansutskottet, 
kommer du göra det? 

– Jag kommer alltid komma till riksdagen om de vill 
ha en dialog. Detta är viktiga frågor. Jag diskuterar 
självklart med finansutskottet om de vill bjuda in mig, 
säger Åsa Lindhagen. 

Linus Larsson 

linus.larsson@dn.se 

Kristoffer Örstadius 

kristoffer.orstadius@dn.se 
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03 Liberalerna långt 
under spärren i SCB:s 
mätning 
Liberalerna bytte strategi för att locka tillbaka 
väljare, men partiet får en historisk botten-
notering i SCB:s stora opinionsmätning. 
Väljarstödet skattas till 2,5 procent i maj. 

– Att vinna tillbaka förtroende tar tid, säger 
partisekreteraren Juno Blom. 

Statistiska centralbyråns mätning av väljarstödet, som 
görs två gånger per år, är den mest omfattande i sitt 
slag. I årets första mätning hamnar Liberalerna alltså 
1,5 procentenheter under riksdagsspärren. 
Förändringen sedan förra mätningen i november (3,0 
procent) är statistiskt säkerställd. 2,5 procent är det 
lägsta väjarstödet som uppmätts för partiet i SCB:s 
mätserie från 1972 och framåt. 

I slutet av mars beslutade partiet att inför nästa val 
verka för en borgerlig statsminister, även om det 
kräver samverkan med Sverigedemokraterna. Ett 
avgörande argument från partiledningen var att det 
skulle locka tillbaka borgerliga väljare som lämnat 
Liberalerna på grund av januariavtalet.  

– Det är klart att målet 2022 är att vinna tillbaka 
väljare men det finns också en besvikelse över att vi 
fattade det beslut som vi gjorde när vi gick in i 
januariavtalet. Att vinna tillbaka förtroende tar tid, 
säger Juno Blom, Liberalernas partisekreterare. 

Sedan riksdagsvalet 2018 har Liberalerna statistiskt 
säkerställda väljarförluster till Moderaterna (1,3 
procent av väljarkåren), Centerpartiet (1,0) och 
Socialdemokraterna (0,6). SCB noterar också ett 
signifikant tapp till Centern på 0,5 procent av 
väljarkåren sedan i november. 

Under riksdagsspärren hamnar även Miljöpartiet med 
3,8 procent av väljarstödet. Det är första gången på 
många år som MP hamnar så lågt i en SCB-mätning. 
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Förändringen sedan november är dock inte statistiskt 
säkerställd. MP har signifikanta väljartapp sedan 
riksdagsvalet 2018 till S, V och C. 

Även Kristdemokraterna ligger farligt till med 4,5 
procent av väljarstödet enligt SCB. 

Med två eller tre partier i riskzonen med bara ett drygt 
år till valet är det mycket ovisst vem som kommer att 
kunna bilda regering. Högerpartierna kring 
statsministerkandidaten Ulf Kristersson (M) har långt 
till majoritet om L åker ur riksdagen. Moderaternas 
partisekreterare Gunnar Strömmer ser ändå 
möjligheter. 

– Det vi framför allt kan påverka är Moderaternas 
valresultat. Sedan är det klart att tiden fram till valet 
ger fler möjligheter att samspela på ett sådant sätt att 
andra partier som vill ha regeringsskifte också lyckas 
väl. Nu är Liberalerna fortfarande fast i 
januarisamarbetet men jag tror att vi ska kunna bidra 
offensivt när de är fria på ett annat sätt. 

För Moderaterna själva bekräftar SCB-mätningen det 
som även synts i DN/Ipsos: partiet har etablerat sig på 
en ny högre nivå klart över valresultatet från 2018. 
Väljarstödet i dag är 22,4 procent. 

Socialdemokraterna står för den största säkerställda 
nedgången i mätningen. 28,2 procent i maj är 1,2 
procentenheter under skattningen i november. S 
behåller ändå en ohotad position som största parti. 
Sedan riksdagsvalet har partiet tagit väljare från 
Liberalerna och Miljöpartiet men tappat till 
Moderaterna och Sverigedemokraterna. 

SD hör till mätningens vinnare med en säkerställd 
uppgång till 18,9 procent. Före pandemins utbrott, i 
november 2019, fick SD sin högsta notering någonsin 
hos SCB, 22,7 procent, men föll sedan kraftigt i 
mätningen därpå. Årets majmätning är ett positivt 
trendbrott för partiet. 

Största vinnare är Centerpartiet som stiger från 7,6 
procent i november till 9,5 i maj. Tydligaste orsaken till 
ökningen är, enligt SCB, att C tagit väljare från L. 
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Vänsterpartiet får 8,9 procent, en liten nedgång inom 
felmarginalen. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Mätningen genomfördes med ett riksomfattande 
slumpmässigt urval omfattande 9 216 i riksdagsval 
röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar 
från dessa personer samlas in genom såväl 
telefonintervjuer som webbenkät. 

Data samlades in under perioden 28 april till 27 maj. 
Det totala antalet svarande är 4 656, vilket motsvarar 
50,5 procent. 

Frågan som ställdes var: Vilket parti skulle du rösta på 
om det vore riksdagsval någon av de närmaste 
dagarna? 

03 Ewa 
Stenberg: Ett uselt utgångs-
läge för Sabuni 
Bara 2,5 procent av väljarna skulle i dag lägga 
sin röst på Nyamko Sabunis parti. Så lågt har 
inget normalt fungerande riksdagsparti legat i 
SCB:s opinionsmätningar. 

Liberalerna närmar sig den gräns där väljarna 
kan fly i stället för att stödrösta. 

KOMMENTAR Liberalerna djupdök i 
opinionsmätningar innan partiet beslutade sig för att 
lägga om kursen i mars. Chansen att få stödröster i 
riksdagsvalet nästa höst bedömdes vara större med ett 
tydligt besked om att arbeta för en moderatledd 
regering. 

Naturligtvis fanns det också sakpolitiska skäl till att 
partiet bytte lag. Men dess överlevnad som 
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riksdagsparti och förtroendet för partiledaren var 
centrala argument. 

På onsdagen var det betygsdag. Det blev en kalldusch 
som hette duga, när Statistiska centralbyrån släppte 
sin stora väljarundersökning. Det finns bara ett 
exempel i hela mätserien på att ett riksdagsparti legat 
sämre till än L. Det var Ny demokrati som i maj 1994 
fick 2,3 procent. Då var det ett parti i kaos och 
sönderfall. 

Efter att Miljöpartiet åkt ur riksdagen var partiet 1992 
och 1993 nere på 2,5 procent, precis som dagens 
Liberaler. Men ett normalt fungerande riksdagsparti 
har aldrig legat så lågt. 

Det betyder inte att loppet är kört för L. Svenska 
väljare är i stor utsträckning stödröstare. Statsvetaren 
Annika Fredén på Karlstads universitet är en av 
Sveriges främsta forskare på området, och hon har 
tidigare sett en tendens att rösta taktiskt även när ett 
parti har nedåt 2 procent i opinionen. Men gränsen 

varierar parti för parti. De som lättast blir övergivna av 
väljarna är de som inte ingår i någon koalition. 

Kristdemokraterna hade 2,9 procent i SCB:s 
majmätning 2018, men fick mer än det dubbla i 
riksdagsvalet. 

Sabunis parti hänger i en skör tråd. Det är osäkert om 
L kommer att stödja Ulf Kristerssons regering, om den 
inleder ett budgetsamarbete med SD. Partiet har starka 
reservationer. 

Dagens larmsignal kan påverka Liberalernas kurs. I 
höst är det landsmöte och motståndarna till att stödja 
en M-ledd regering mobiliserar. Det allt närmare 
samarbetet mellan M, KD och SD avskräcker dem, och 
denna opinionsmätning häller bensin på brasan. 
Nyamko Sabunis öppning för att ha SD i 
regeringsunderlaget har redan skrämt över väljare till 
Centern, en halv procent har lämnat sedan i 
november.  

348



Sabunis kritiker vill dra skarpare gränser mot SD. Det 
kan i sin tur skapa nya tveksamheter om hur L ställer 
sig i regeringsfrågan, och partiet kan hamna i ett läge 
då ingen vill stödrösta eftersom partiet upplevs som 
oförutsägbart. 

Det är en svår balansgång för Nyamko Sabuni, som 
partikamraterna förväntar sig ska göra en lika bra 
valrörelse som Ebba Busch gjorde 2018. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 
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Sverige styrs av regeringen
Regeringen styr med hundratals myndigeter, med 290 självständiga 
kommuner  och 21 själständiga regioner.

Regeringens politik bestäms av socialdemokrater, miljöpartister, 
centerpartisteer och liberaler.

Regeroingen har en opposition av vänsterpartister, moderater, 
kristdemokrater och sverigedemokrater, som kan påverka regeringen  
med hjälp av  riksdagens utskott,

Regeringen den 30 oktober 2020  har beskrivits i Sven Wimnell 2 
november 2020: http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzt.pdf

Regeringens verksamheter enligt dess hemsida 30 oktober 2020:
Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Länsstyrelserna

Statsministern styr regeringen 
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Politikområden för politiken  5 febuari 2021
Regeringens ministerområden. http://www.regeringen.se

 * Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
     * Allmänt om regeringens politik. 
Statsminister Stefan Löfven
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

* Europapolitik.
              Politik för EU 
EU-minister Statsrådsberedningen Hans Dahlgren
sb.registrator@regeringskansliet.se

 * Utrikespolitik.
      Politik för en utrikesminister. 17 dec 2020 + bistånd o d
Utrikesminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Handel. 
      Politik för en handelsminiser.
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska 
frågor Anna Hallberg
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Internationellt utvecklingssamarbete. Bistånd. Minister  
för internationellt utvecklingssamarbete. Per Olsson Fridh
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Försvar. 
      Politik för en försvarsminister.
Försvarsminister Peter Hultqvist
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Miljö och klimat.
      Politik för fysiska och sociala miljöer. Politik för klimat. 
Miljö- och klimatminister samt vice statsministerPer Bolund
m.registrator@regeringskansliet.se Miljödepartementet

* Politik för juridik och migration.    
Politik för en justitie-och migrations)minister.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Polisen. Brott. Kriminalvård. 
      Politik för en inrikesminister för brott och polis o d
Inrikesminister  Mikael Damberg
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Transporter och infrastruktur.
      Politik för en infrastrukturminister.
Infrastrukturminister  Tomas Eneroth
i.registrator@regeringskansliet.se        

* Energi- och digitalisering.
   Politik för energi och digitalisering

Energi- och digitaliseringsminister  Anders Ygeman
i.registrator@regeringskansliet.se 
'

* Sjuk- och hälsovård o d. 
      Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
Socialminister Lena Hallengren 
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Hushållet.Mat, boende, konsumtion, hushållsekonomi o d 
      Politik för en socialförsäkringsminister. 
Socialförsäkringsminister  Ardalan Shekarabi
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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* Utbildning.
      Politik för utbildning i skolor. Ungdomspolitik 
Utbildningsminister Anna Ekström
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Högre utbildning och forskning.
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans 
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

*  Information, konst, kultur o d. Demokrati. Idrott.
      Politik för en kultursminister. Med demokrati och idrott 
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar 
föridrottsfrågorna Amanda Lind
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Jobb. 
      Politik för en arbetsmarknadsminister.
Arbetsmarknadsminister  Eva Nordmark
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Jämställdhet. Diskriminering. Segregation
   Politik för jämställdhet,diskriminering och segregation 

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation Märta Stenevi
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Näringar. 
      Politik för en näringsminister.
Näringsminister Ibrahim Baylan
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Landsbygdspolitik. 
      Politik för en landsbygdsminister.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Politik för statens finanser och statens stöd till regioner    
   och kommuner o d. 

      Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.  

Finansminister Magdalena Andersson
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister 
Åsa Lindhagen
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Civilminister  Lena Micko
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Andra aktörer
Partisekreterare (S) Lena Rådström Baastad
Socialdemokraterna Partiet info@socialdemokraterna.se 

Gruppledare för S i riksdagen. annelie.karlsson@riksdagen.se

Karl-Petter Thorwaldsson. F d ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
Ny ordförande Susanna Gideonsson@lo.se    

Vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar 
nooshi.dadgostar@riksdagen.se
F d Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>
Ulla Andersson, vänsterpartiet. <ulla.andersson@riksdagen.se>

Ordf. Annie Lööf. Centerpartiet.se, info@centerpartiet.se

Ordf. Nyamko Sabuni. Liberalerna.se, info@Liberalerna.se
Med på listan finns inte moderater, krisdemokr.Sverigedemokrater som 
inte hyllar demokratin, motarbetar regeringen och vill störta den                       
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda 
och samordna arbetet i Regeringskansliet.
Om Statsrådsberedningen

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

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven
Statsminister

Hans Dahlgren
EU-minister
Genvägar

Genvägar
• Globala målen och Agenda 2030
• Innovationsrådet
•

Aktuellt från Statsrådsberedningen 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Under regeringen lyder Myndigheter

Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Genom att klicka får man veta vad de gör. De sysslar med 
gemensamma problem och privata problem.

Myndigheterna ändras. För att få det senaste, aktuella, använd 
adresserna till regeringen. 

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

Myndigheter

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

• Harpsundsnämnden 
18 december 2014 från Statsrådsberedningen 
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Stefan Löfven
Statsminister
Statsrådsberedningen
”Vårt land ska vara en ledande och 
inspirerande kraft i världen. Där vi sluter 
klyftor och förverkligar de löften om frihet 
vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar 
gemensamt i människor och miljö, i 
kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i 
nuet och hopp inför framtiden.”

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.

SW   2 Religiösa verksamheter o d. 

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.  
SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 

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

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
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Hans Dahlgren
EU-minister
Statsrådsberedningen
"Sverige ska ha en aktiv roll i den 
Europeiska unionen. I en tid då vi har 
många gemensamma utmaningar och när 
ett land till och med väljer att lämna EU, så 
vill vi se mer gränsöverskridande 
samarbete. För fler och bättre jobb, för en 
ambitiös klimatpolitik och för trygghet och 
säkerhet för alla som bor här.

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen/
http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr9.html


Utrikesförhållanden, 
försvar och klimat 
hanteras av utrikes-
departementet, för-
svarsdeprtementet och 
miljödepartementet. 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931
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Utrikesdepartementet
UD ansvarar för Sveriges förbindelser med 
andra länder och internationella organisationer 
och för bistånds- och internationell 
handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 
100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.
Områden

Områden
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Handelspolitik och främjande
• Internationellt utvecklingssamarbete
• Utrikes- och säkerhetspolitik

Om Utrikesdepartementet

Relaterad navigering
• Utrikesdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

• UD:s reseinformation
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Utrikesminister
Anna Hallberg
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för 
nordiska frågor
Per Olsson Fridh.Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete
Genvägar

Genvägar
Sveriges ordförandeskap i OSSE

• Sveriges diplomatiska förbindelser
• Swedish Foreign Policy Stories
• Sweden Abroad
• UD: presstjänst
• UD:s internationella presscenter
• UD Legaliseringar
• Misstanke om brott eller oegentligheter
• Klagomål mot utrikesförvaltningen
• UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
• Informationsmaterial: Utrikesdepartementet – 

en kort presentation

Aktuellt från Utrikesdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/handelspolitik-och-framjande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/internationellt-utvecklingssamarbete/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1295
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=utrikesdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1295
https://www.regeringen.se/remisser/#1295
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets-organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1295
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/ann-linde/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/anna-hallberg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/
http://www.swemfa.se/
http://www.swedenabroad.com/
https://www.regeringen.se/press/uds-presstjanst/
https://www.regeringen.se/press/uds-internationella-presscenter/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/misstanke-om-brott-eller-andra-oegentligheter/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/klagomal-mot-utrikesforvaltningen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/detta-ar-utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/detta-ar-utrikesdepartementet/


Utrikesdepartementet 6 februari 2921
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Myndigheter

• Business Sweden 
02 september 2015 från Utrikesdepartementet  

• Sweden House 
10 augusti 2015 från Utrikesdepartementet  

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

• Nordiska Afrikainstitutet 
09 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Svenska institutet, SI 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Kommerskollegium 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet 

•
Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Utrikesdepartementet

• Exportkreditnämnden (EKN) 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Folke Bernadotteakademin 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet 
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http://www.apple.com/se
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/exportkreditnamnden-ekn/
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https://www.regeringen.se/tx/1295


Ann Linde
Utrikesminister
Utrikesdepartementet
”När allt fler demokratier utmanas världen 
över måste Sverige fortsatt vara en stark 
och respekterad röst för fred, frihet och 
mänskliga rättigheter. Vår utrikespolitik ska 
bidra till att i samarbete med andra stärka 
tryggheten och säkerheten, i vårt 
närområde och globalt. Det är så vi värnar 
grundläggande demokratiska rättigheter 
och gemensam säkerhet världen över.”

Ann Lindes områden
• Demokrati och mänskliga 

rättigheter 
• Folkrätt
• Utrikes- och säkerhetspolitik

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkratt/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/
http://wimnell.com/omr35.html
http://wimnell.com/omr351.html
http://wimnell.com/omr352.html
http://wimnell.com/omr353.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr34.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr93.html


Anna Hallberg
Utrikeshandelsminister och minister med 
ansvar för nordiska frågor
Utrikesdepartementet
"När exporten ökar och jobben blir fler kan 
hela Sverige växa och utvecklas. Därför 
står vi upp för frihandeln och möjliggör för 
fler svenska företag att ta sig ut i världen. 
Genom utrikeshandeln kan vi främja 
hållbara lösningar och svenska 
värderingar."

Anna Hallbergs områden
• Handelspolitik och främjande
• Nordiska frågor

SW   . 653 Handelsverksamheter.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/handelspolitik-och-framjande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nordiska-fragor/
http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr93-99.html


Per Olsson Fridh
Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete
Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser 
en försvagad demokrati globalt sett, 
samtidigt som klimatförändringarna blir 
alltmer akuta och fattigdomen tycks bita 
sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd 
ska stärka demokratin och bidra till att 
utveckla en mer hållbar och fredlig värld."
(Peter Erikssons förklaring) 
Relaterad navigering

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

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/press/presskontakter/#2521
https://www.regeringen.se/pressbilder/#2521
mailto:utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se?body=%0D%0A_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________%0D%0A%0a%E2%80%A2%20Till%20Per%20Olsson%20Fridh%20via%20registrator%0D%0A%E2%80%A2%20I%20princip%20all%20post%20och%20e-post%20till%20regeringen%20och%20Regeringskansliet%20blir%20allm%C3%A4n%20handling.%20Det%20inneb%C3%A4r%20bland%20annat%20att%20allm%C3%A4nheten%20och%20massmedia%20har%20r%C3%A4tt%20beg%C3%A4ra%20att%20f%C3%A5%20ta%20del%20av%20inneh%C3%A5llet.
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2521
http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr93-99.html


Försvars-
departementet
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges 
militära försvar och dess stödmyndigheter. 
Departementet planerar på strategisk nivå 
internationella insatser och säkerhetsfrämjande 
verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna 
att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Områden

Områden
• Försvar
• Militärt försvar

Om Försvarsdepartementet

Relaterad navigering
• Försvarsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer

• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Genomförandet av försvarsbeslutet - 

regeringens åtgärder på 
försvarsområdet

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Aktuellt från Försvarsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/militart-forsvar/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/forsvarsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/forsvarsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1286
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1286
https://www.regeringen.se/remisser/#1286
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1286
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/peter-hultqvist/


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

Myndigheter

• Myndigheten för digital förvaltning 
07 september 2018 från Finansdepartementet  

• Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

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

• Försvarsunderrättelsedomstolen 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarsmakten 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets radioanstalt (FRA) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets materielverk (FMV) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
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https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarets-radioanstalt-fra/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarets-materielverk-fmv/
https://www.regeringen.se/tx/1286


Peter Hultqvist
Försvarsminister
Försvarsdepartementet
"Försvarspolitiken måste ha sin 
utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det 
handlar om att hävda vår suveränitet, vår 
demokratiska samhällsordning och rätten 
att själva bestämma över vår framtid."
Peter Hultqvists områden

• Försvar
• Militärt försvar

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/militart-forsvar/
http://wimnell.com/omr6525-6529.html


Miljödepartementet
Miljödepartementet arbetar med frågor som rör 
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att 
stärka den biologiska mångfalden på land och i 
vatten. Departementet ansvarar också för frågor 
som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, 
skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv 
samt internationellt miljösamarbete. De 16 
miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens 
miljöpolitik och miljömålssystemet är den 
centrala, gemensamma plattformen för aktörer i 
det svenska miljöarbetet.
Områden

Områden
• Miljö och klimat

Om Miljödepartementet

Relaterad navigering
• Miljödepartementets delar i statens 

budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Genvägar

Genvägar
• Aktuella regeländringar

Aktuellt från Miljödepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/regelandringar/


Miljödepartementet 6 februari 2021
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/

Myndigheter

• Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 
SIVL 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

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

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

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

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

• Kemikalieinspektionen, KemI 
27 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Statens geotekniska institut (SGI) 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Strålsäkerhetsmyndigheten 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

• Naturvårdsverket 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Kärnavfallsfonden 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

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

• Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  
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30 Politiker berömmer 
stridsflygarna 
Flygningarna bakom järnridån hade stor 
betydelse för Sveriges försvar. Stridsflygarnas 
fotografier användes av underrättelsetjänsten 
och erfarenheterna påverkade flygvapnets 
taktik i krig. Både försvarsminister Peter 
Hultqvist (S) och ordföranden i riksdagens 
försvarsutskott Pål Jonson (M) lovordar de 
unga flygarnas insatser. 

Den hittills mörklagda operationen beskrevs i 
gårdagens DN Lördag. Åtta stridsflygare in bakom 
järnridån och fotograferade militära mål. 
Försvarsminister då, 1958, var Sven Andersson (S). 
Hans efterträdare och partikamrat Peter Hultqvist 
berömmer stridspiloternas insats. 

– Jag tycker det är hedersamt att de har genomfört de 
här uppdragen för svensk räkning under det kalla 
kriget. Det skedde med personlig risk och prövade 

skicklighet och kompetens hos flygförarna. De har 
gjort en fin och viktig insats för Sverige i en svår tid, 
säger Peter Hultqvist som förklarar: 

– Jag har full förståelse för vad som skedde. Sverige 
ville under denna tid skaffa sig information och 
underrättelser i syfte att ha tidig förvarning i händelse 
av kris eller konflikt. Därför var 
informationsinhämtning om Warszawapaktens 
infrastruktur och militära förmåga viktig för Sverige.  

Det genomfördes kränkningar av andra länder, hur ser 
du på det?  

– De som genomförde uppdragen hade full heder för 
detta. Det gjordes på svenskt uppdrag och för svensk 
räkning, svarar försvarsministern. 

Ordföranden i riksdagens försvarsutskott Pål Jonson 
(M) säger: 

– Det är mycket gripande berättelser som återges av 
fältflygarna. De tog uppenbarligen enormt höga 
personliga risker för att genomföra den här formen 
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underrättelseinhämtning och värdet måste ha varit 
mycket högt, understryker Pål Jonson, och tillägger: 

– Detta skedde för över 60 år sedan i en annan 
säkerhetspolitisk era. Men berättelserna ger oss en 
djupare förståelse för hur allvarligt läget verkligen var 
för Sveriges säkerhet och de stora uppoffringar som 
många personer gjorde under den här tiden, inte minst 
inom flygvapnet, säger Pål Jonson. 

Fältflygarna startade från F 17 i Kallinge i 
månadsskiftet augusti-september 1958. Då 
tjänstgjorde fänriken Bert Stenfeldt på samma flottilj. 
Stenfeldt flög attackplanet Lansen. Att de maskerade 
Tunnan-planen fanns på en annan del av 
flottiljområdet var inget han kände till då. 

Bert Stenfeldt blev senare generalmajor och chef för 
”ÖB:s klubba”, första attackeskadern. Förbandet skulle 
bland annat kunna angripa en sovjetisk invasionsflotta 
i hamnarna på andra sidan Östersjön. Det var 
beroende av de bilder som tagits av fältflygarna 1958 
när de flög in över Warszawapaktens område. 

– Jag är förvånad över att inte ha känt till detta. Det 
har varit en fantastisk sekretess omkring flygningarna 
1958. Däremot är jag inte förvånad över att det skedde 
och jag är stolt över fältflygarnas insats, säger Bert 
Stenfeldt.   

En av de få personer sett spaningsbilderna från 1958 är 
pensionerade översten av första graden Swen Persson. 

– Jag var chef för flygdetaljen på Försvarsstabens 
underrättelseavdelning mellan 1978 och 1981. Då fanns 
bilderna kvar. Det var bilder som var tagna från våra 
flygplan – både från sjösidan och inifrån andra hållet. 
Man såg till exempel bilder på Rigas hamn – tagna 
österifrån, bekräftar Swen Persson.  

Stefan Ring som varit överstelöjtnant i flygvapnet och 
huvudlärare i strategi vid Försvarshögskolan säger att 
flygningarna var ”synnerligen riskabla”. 

– Man talade om att detta är typen av uppträdande vi 
kommer att genomföra i en krigssituation - inte i fred, 
säger Stefan Ring: Han bedömer att erfarenheterna 
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från de framgångsrika flygningarna 1958, då planen 
inte upptäcktes av Sovjet, påverkade den taktik som 
lärdes ut för krig. 

Mikael Holmström 

mikael.holmstrom@dn.se 

Bakgrund. 
Det var en omfattande militär svensk operation som 
utfördes bakom järnridån och som har har varit totalt 
mörklagd i 63 år. Den genomfördes i augusti 1958 av 
åtta svenska stridsflygare som i fem dagar gjorde över 
30 spaningsräder in över Sovjetimperiet mot militära 
mål. Sovjet sände upp Mig-jaktplan efter inkräktarna – 
men svenskarna hann undan. 

31 Försvaret skapar 
egen blodbank 
Försvarsmakten öppnar en egen blodcentral i Sverige 
för att säkerställa att det finns blod till utlandstrupper, 
rapporterar Sveriges Radio Ekot. 

Soldater i hemvärnet uppmanas att donera blod. 

– Vi gör det för att säkerställa att vi över tid har 
tillgång till blod- och blodprodukter för våra förband i 
den riskfyllda miljö de befinner sig i, säger överste 
Claes Ivgren vid Försvarsmaktens högkvarter, till 
radion. 

TT 

372



01 Ewa Stenberg: 
Försvarspolitikerna 
orkar inte ens spela 
förvånade 
USA avlyssnade i hemlighet, med hjälp av 
Danmark, tele- och datatrafiken till och från 
svenska toppolitiker. Men svenska 
försvarspolitiker i riksdagen orkar knappt 
uppröras, trots att de nog finns bland de 
drabbade. Det säger mycket om hur 
omfattande avlyssnandet är.  

Ändå är helgens avslöjande av spionaget 
ovanligt provocerade. 

Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har med 
dansk hjälp spionerat på ledande politiker och höga 
tjänstemän i Sverige, avslöjade Sveriges Television i 
samarbete med bland andra Danmarks Radio på 
söndagen. 

Men två av Sveriges mest erfarna försvarspolitiker är 
inte förvånade.  

”För mig är det inte överraskande. Jag är övertygad om 
att omfattningen är mycket större än vi anar. Jag antar 
att NSA trålar och försöker ta in så mycket det går.”, 
säger Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan 
Widman till DN. 

Han menar att vi måste lära oss att leva med 
avlyssningen. 

Kristdemokraternas talesperson i försvarsfrågor, 
Mikael Oscarsson, är inte heller överraskad. ”Om man 
säger så här: vid alla samtal som vi har i 
försvarsutskottet där hemlig information avhandlas 
måste vi lägga ut telefonerna.”, säger han. 

De sitter båda i riksdagens försvarsutskott och är 
ledamöter av den kommitté där försvarspolitiken i 
praktiken görs upp, Försvarsberedningen. Sannolikt är 
de två av dem vars telefoner, och därmed mejl, sms och 
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samtal, kan ha avlyssnats. Men de har alltså väntat sig 
just detta. 

I storpolitiken finns det inga vänner. Också ens 
grannar och allierade styrs av sina egna intressen. Det 
visar denna senaste spionskandal. 

Svenska företag är till exempel konkurrenter till 
amerikanska, när stridsflygplan ska säljas eller 
luftvärnssystem köpas. Och det är lättare att lyckas vid 
en internationell förhandling om klimat- eller 
handelspolitik om man redan vet vad de andra 
länderna ska säga. 

Trots vetskapen om att mäktiga länder spionerar både 
på allierade och fiender var försvarsminister Peter 
Hultqvist (S) ovanligt upprörd i SVT:s Agenda i 
söndags. En stor del av hans politiska arv handlar om 
de försvarssamarbeten han byggt upp. Han brukar inte 
skälla på de länder han samarbetar med. 

Men det här fallet innehåller några ovanligt 
provocerande ingredienser.  

Det ser ut som om Danmark låtit amerikanska NSA 
tråla fritt i internetkablarna till och från Sverige. Den 
danska regeringen har dessutom låtit bli att informera 
den svenska när den fick kunskap om amerikanernas 
signalspaning. 

Det är därför som dessa åtta till tio år gamla händelser 
tar fyr först nu.  Den danska rapporten 
”Dunhammer” (på svenska ”Kaveldun”), lämnades till 
den danska underrättelsetjänstens ledning redan 2015. 
Först fem år senare, tack vare en visselblåsare, fick den 
danska försvarsministern Trine Bramsen (S) 
kännedom om den.  

”Systematisk avlyssning av nära allierade är 
oacceptabelt. Det antar jag att olika regeringar är och 
kommer vara eniga om”, kommenterar Trine Bramsen 
nu. 

Hon har redan bytt ut delar av ledningen för 
underrättelsetjänsten. 
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Den svenska lagen som reglerar signalspaning och 
samarbete med andra länders underrättelsetjänster, 
FRA-lagen, har nästan fallit i glömska sedan de heta 
politiska striderna 2008 och 2009. 

Lagen stadgar att all signalspaning ska beställas av 
regeringen eller några utpekade svenska myndigheter 
och en särskild domstol måste ge klartecken innan 
FRA får läsa datatrafik eller avlyssna . Det går alltså 
inte enligt svensk lag att låta en annan nation tråla fritt 
efter information. 

Nu har mindre delar av FRA-lagen underkänts av 
Europadomstolen. Samtidigt finns en utredning om 
FRA:s internationella samarbete på försvarsministerns 
bord. Den beskriver bland annat hur viktigt det är för 
FRA att samarbeta med andra länders 
underrättelsetjänster, och att FRA då kan behöva göra 
sökningar utifrån utländska samarbetspartners behov. 

Detta kan leda till en ny FRA-debatt. Men det är svårt 
att tro att den kommer att låta som för 13-14 år sedan. 

Personlig integritet är en ovanlig glosa i dagens debatt, 
den handlar främst om säkerhet. 

Och försvarsminister Peter Hultqvist var mycket tydlig 
med att det nära samarbetet med USA och Danmark 
ska fortsätta på försvarsområdet. Detta var ett flagrant 
etikettsbrott, men inget som kommer att rubba 
politiken. 

I stället fortsätter berörda politiker att lägga ifrån sig 
mobiltelefonerna när de ska säga något viktigt. 

Ewa Stenberg 

ewa.stenberg@dn.se 

Bakgrund. 
Den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har 
spionerat på toppolitiker i Sverige, vilket framkom i 
söndags efter en granskning av bland annat SVT 
Nyheter och Danmarks Radio. 

Uppgifterna är hämtade från den hemliga danska 
rapporten ”Dunhammer”, som kartlagt NSA:s 
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övervakning under 2012 och 2014, och som visar att 
USA har avlyssnat flera svenska toppolitiker och 
tjänstemän, via fiberkablar som går mellan Sverige och 
Danmark. 

Det framgår än så länge inte hur många svenska 
politiker det handlar om och inte heller några namn, 
men enligt en av de nio oberoende källor som bekräftat 
uppgifterna, rör det sig om ”politiker inom områden 
som underrättelsetjänster normalt intresserar sig för”. 

01 ”Det största 
problemet är 
aningslöshen” 
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) kommer 
att frågas ut i riksdagen på torsdag om 
spionaget mot svenska politiker i danska 
kablar. 

– Om de här uppgifterna stämmer, att den danska 
underrättelsetjänsten har möjliggjort avlyssning av 
svenska politiker och tjänstemän, så är det givetvis 
oerhört allvarligt, säger Pål Jonson (M) ordförande i 
försvarsutskottet. 

Han förväntar sig att försvarsministern lämnar en 
fullständig redogörelse för vad regeringen känner till 
om detta, vilka åtgärder man hittills vidtagit mot 
Danmark och vad man ytterligare tänker göra för att 
”få upp allt på bordet”. Kristdemokraternas Mikael 
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Oskarsson är särskilt angelägen om att danskarna ska 
lägga alla fram ”alla pusselbitar”. 

Han menar att svenska försvarspolitiker är medvetna 
om att den här typen av signalspaning kan 
förekomma.  

– Om man säger så här: vid alla samtal som vi har i 
försvarsutskottet där hemlig information avhandlas 
måste vi lägga ut telefonerna. Den förståelsen för att 
det här förekommer mycket på olika sätt, den har vi 
som jobbar med försvarsfrågor, säger Mikael 
Oscarsson. 

Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan 
Widman är i grunden inte förvånad över uppgifterna 
som framkommit: 

– Vi har ju läst tidigare uppgifter om Angela Merkel till 
exempel och andra politiker. Det här kommer inte att 
försvinna. 

I stället måste vi lära oss att leva med att det är så här 
världen numera fungerar, anser Allan Widman. 

– Det största problemet är aningslöshet. Att många 
inte förstår att det vi skriver i mejlen eller säger i 
telefon är tillgängligt, förmodligen för väldigt många. 
Ska man på allvar komma åt detta så är det 
aningslösheten som måste bekämpas. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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01 Regeringen vill att 
klimatstämning ska 
avvisas 
Den klimatstämning i Europadomstolen som 
riktats mot Sverige och 32 andra länder bör 
avvisas av formella skäl. Det skriver regeringen 
i ett svar till domstolen. 

I höstas vände sig sex unga portugisiska 
klimataktivister till Europadomstolen för att de anser 
att stater borde göra mer för att hindra klimatkrisen. 
Sverige och 32 andra länder stämdes för att inte göra 
tillräckligt mycket för att minska utsläppen av 
växthusgaser. De unga anser att det är ett brott mot 
Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna. 

Europadomstolen har bett länderna, förutom de 27 
EU-länderna även Norge, Ryssland, Schweiz, 
Storbritannien, Turkiet och Ukraina, att ge sina svar på 
ungdomarnas anklagelser. 

I sitt svar till Europadomstolen skriver regeringen att 
den ser allmänt positivt på att länders arbete för att 
bromsa klimatförändringen granskas och håller med 
om att den globala ambitionsnivån måste höjas. Men 
regeringen anser att det finns formella hinder för att 
fallet tas upp i Europadomstolen. 

Bland annat anser regeringen att kraven enligt 
Europakonventionen inte är uppfyllda eftersom 
ärenden normalt först ska prövas i en nationell 
domstol, efter en sådan prövning kan ärendet lyftas till 
en internationell domstol. I det här fallet har ärendet 
gått direkt till Europadomstolen. 

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms 
universitet, menar att Europakonventionen är 
tillämplig på klimatförändringarna och att det ska gå 
att använda Europakonventionen även i fall som 
handlar om klimatkrisen. Men i det här fallet anser 
han att underlaget i stämningsansökan är för tunt för 
att ligga till grund för en rättslig prövning. 
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– Jag tycker att Sverige har övertygande argument för 
varför talan ska avvisas. Stämningsansökan innehåller 
en rad brister. Sökandena har inte försökt få sin sak 
prövad i nationella instanser, vilket är ett formkrav. 
Det ska vara möjligt att åtgärda felaktigheter nationellt 
först, innan man går till Europadomstolen. Undantag 
kan vara om nationella rättssystem inte fungerar, 
exempelvis för att de är korrupta. 

– Även om det handlar om angelägna frågor som 
klimatförändringar så är det viktigt att domstolarna 
följer de formella kraven för en rättslig prövning. 

Anledningen till att ungdomarna gick direkt till 
Europadomstolen är att de anser att klimatkrisen är så 
viktigt och åtgärderna så brådskande att det finns 
anledning att kringgå kravet på nationella rättegångar.  

Fallet togs till Europadomstolen i september 2020 
efter att Portugal upplevt den hetaste juli på 90 år. 
Men idén om att inleda en process kom tre år tidigare 
efter de förödande skogsbränderna i Portugal som 
dödade mer än 120 människor. Fyra av målsägarna 
kommer från ett av de områden som drabbades värst. 

– Stämningsansökan saknar också tillräckligt underlag 
för att bedöma vad som har hänt och framför allt för 
att kunna bedöma på vilket sätt varje enskild stat 
bryter mot Europakonventionen. Nu står det i princip 
bara att Sverige och de övriga 32 staterna inte har gjort 
tillräckligt, säger Jonas Ebbesson. 

– Så svepande kan man inte driva en rättsprocess. En 
stämningsansökan måste vara mer preciserad och 
redogöra för på vilket sätt man de olika staterna bryter 
mot Europakonventionen. 

Vad händer nu? 

– Domstolen kan antingen besluta att avvisa talan eller 
att gå vidare och pröva sakfrågan. Den kan också 
begära in mer information från parterna så länge den 
anser att det behövs för att kunna göra sin bedömning 
om fallet ska tas upp eller avskrivas. Det kan ta tid, 
säger Jonas Ebbesson. 

Jannike Kihlberg 

jannike.kihlberg@dn.se 
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01 Johan Croneman: 
Försvarsministern 
svävade på orden och 
gled runt som en 
curlingspelare 
Hur står det egentligen till med det -
amerikanska spionaget i Sverige? Kring det 
fick försvarsminister Peter Hultqvist tuffa 
frågor i söndagens ”Agenda”. Jag kan inte se 
att han egentligen konkret svarade på en enda.  

Försvarsminister Peter Hultqvist publicerade 2020 
boken ”Hundra procent socialdemokrati”. Jag har inte 
läst den, jag har aldrig någonsin punktmarkerat -
honom som journalist eller reporter genom åren, men 
är nog ändå rätt säker på beskrivningen: ”Betongsosse 
– med mänskligt ansikte”. 

Den är helt min egen. Beskrivningen alltså. 

Han har tillbringat åratal som kommunalpolitiker i 
Borlänge, Dalarna. Han har kolossal politisk bredd och 
erfarenhet, det är hela svängen med SSU och HSB och 
SAP, 17 år som kommunalråd, 8 år som 
kommunstyrelsens ordförande. Vi pratar inte vilken 
liten puttefnasker som helst här, det är inkarnationen 
av lokalpolitikens starke man, försvarsminister sedan 
2014. 

Efter det uppmärksammade danska avslöjandet att 
amerikansk NSA lånat danska fiberkablar för att 
spionera på bland annat svenska politiker, 
regeringsmedlemmar, riksdagsmän, topptjänstemän 
och företagsledare fick försvarsminister Peter 
Hultqvist i söndagskväll en rad relevanta frågar av 
”Agendas” Camilla Kvartoft. 

Jag kan inte riktigt se att han egentligen konkret 
svarade på en enda. Frågan är givetvis om han hade 
svarat på frågorna även om han hade haft svaren – jag 
tror inte det. Och det enkla svaret på den frågan är väl: 
Hur ser vårt eget samarbete ut med amerikanska NSA? 
Skiljer det sig på något vis från det danska? ”Vad har ni 
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sagt till danskarna?” ”Har du krävt att få veta vilka 
politiker de spionerat på?” ”Kommer ni göra en egen 
undersökning om vad NSA gör och inte gör i Sverige”, 
försökte Camilla Kvartoft gång efter annan (hon var 
lysande). 

Peter Hultqvist svävade och svävade, och gled och gled, 
ungefär som en curlingspelare, och sedan försäkrade 
han kort: ”Jag har inte fått någon information om 
sådan verksamhet.”  

För övrigt ville han också poängtera att allt var lagt 
under sekretess. Och så gott som varenda mening 
inledde han, på sitt breda, trygga dalmål: ”Om vi säger 
så här”, och med det menade han uppenbarligen att nu 
skulle han berätta varför han inte kunde berätta det vi 
ville att han skulle berätta.  

Någon enda av er som har några illusioner om svensk 
signalspaning? 

När Edward Snowden blåste i visselpipan om NSA:s 
(konstitutionsvidriga) nationella och internationella 

massövervakning fick vi svenskar också svart på vitt att 
den svenska motsvarigheten till NSA, FRA, bedrev 
avancerat samarbete med USA när det gällde signal-
spaning – ända sedan 1954. 

”Vi har haft, vi har och vi kommer ha ett 
säkerhetssamarbete med USA”, fortsatte Peter 
Hultqvist, och fick givetvis följdfrågan av Camilla 
Kvartoft; ”Har ni säkerställt att USA till exempel inte 
avlyssnar danskar med hjälp av svensk fiber?” 

Jag ska inte citera Peter Hultqvists ormande och 
ålande, både av utrymmesskäl och för hans egen skull, 
men kontentan var att myndigheten som hanterar 
detta, alltså FRA, vet vilka värderingar vi har, och vad 
som gäller. ”Jag läser ju själv igenom dessa papper”, 
avslutade Peter Hultqvist. 

Vem kan man lita på? frågar vi oss allt oftare. Peter 
Hultqvist svarade Peter Hultqvist på den frågan. 

Ni minns hans känslomässiga politiska utbrott över 
Jimmie Åkesson i februari i Aktuellt – han blev både 
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älskad och hatad efter den motorsågsmassakern, men 
ingen kunde längre tvivla på hans mod, hans 
uppriktighet, hans politiska oro. Han ska vara rädd om 
all den politiska kredd han skaffade sig vid det 
tillfället.  

Ingen kräver att han ska avslöja försvarshemligheter – 
men om vi läcker ut allt vi har till USA, NSA och CIA så 
får han faktiskt kalla in rörmokarna. Och sedan 
åtminstone försöka berätta vad som hänt. 

Johan Croneman 

johancroneman@gmail.com 

01 Naturlyrisk dagbok 
med ett stråk av helig 
vrede 
Tomas Bannerheds nya bok är en naturdagbok, 
enligt beprövade recept. Jonas Thente 
förtjusas av ”En vacker dag” och följer de 
mörka stråken hos en människa som vill fly det 
mänskliga. 

Tomas Bannerhed 
”En vacker dag” 

Weyler, 172 sidor. 

Strax efter halv fyra en morgon vaknar någon av att ett 
rådjur stirrar på honom, där han ligger i sitt 
vindskydd. Mannen i vindskyddet är författaren Tomas 
Bannerhed. Rådjuret är ett rådjur rätt och slätt. 

”En vacker dag” är en naturdagbok. Det är en genre 
med gamla svenska rötter som vindlar sig alltifrån 
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Linné till den outgrundligt mästerlige Sven Rosendahl. 
I Bannerheds fall rymmer naturdagboken en särskild 
förveckling. Han inleder enligt ovan som en diskret 
inkräktare och biperson i naturens berättelse. Men när 
han vid pass nitton minuter över fem på morgonen 
betraktar fiskgjusarna i kameran, får han in en 
rökande balkongkvinna intill en parabolantenn. 

Vi befinner oss på Lovön, där bland annat 
Drottningholms slott ligger, och där man befinner sig 
samtidigt så nära och så långt bort ifrån det vi kallar 
civilisation. 

Boken är en njutning att läsa, och samtidigt en thriller. 
Man kan nog säga att den i sitt hjärta handlar om en 
människa som vill komma bort, i betydelsen tillbaka. 
Berättaren här är en trulig person som av hela sitt 
hjärta avskyr sådant som tävlingscyklister i lycra, 
hundägare och andra skräpiga människor som 
saknar känslan för naturen. 

Sentimentet rimmar väl med rapporterna som kommer 
från de pandemiska nyseder som lockar fler människor 

till mindre virusbärande friluftsområden. Vilket 
innebär att använda blöjor, picknick-avskräde och 
brandskadade klippor har blivit ett återkommande hot 
mot de områden vi söker för att undkomma just 
sådant. 

Det sägs att naturen är den nya religionen. Men det är 
en privatreligion med starkt eremitiska inslag. Jag har 
aldrig sett en naturdagbok som utgår ifrån en grupp 
eller ens två personer. Och i dessa dagar fylls naturens 
kyrka av folk som pissar i dopfunten. Man känner 
Bannerheds vrede. 

Detta är en mörk tråd i Bannerheds dagbok. Han är 
inte där för att möta människor och det mänskliga. 
Han är där för att undkomma skiten. Det står helt 
klart. 

”En vacker dag” inleds alltså vid klockslaget 03.32 och 
avslutas med anteckningarna klockan 22.17 samma 
dag. Det sista djur vi tydligt hör är morkullan. 
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Naturligtvis är det dygn Bannerhed beskriver i själva 
verket många, många dygn av vandringar och 
observationer i området. Nu känns det som om ett 
dygn av Lovön rymmer ett myller av flora och fauna 
som inbegriper det mesta av vad den svenska naturen 
har att bjuda. Snöripa, kungsängslilja, järv och björn är 
några arter som inte förekommer, men man saknar 
dem inte. Här finns tillräckligt. 

Det är en fantastisk naturdagbok, som också talar med 
genren som sådan. Naturligtvis finns här de 
fascinerande försöken att översätta fåglarnas språk till 
människans mer primitiva – en alltid lika fängslande 
praktik att ta del av. Ringduvan ropar exempelvis: Ro-
rooou-rou – ro-ro. 

Kursivt, enligt sed. Och Tomas Bannerhed översätter 
det som: 

Kom nu då – nån gång. 

Han för en gammal tradition vidare här, Bannerhed, 
och lyckas inte bättre än någon av hans föregångare i 

transkriptionen från fågel till människa. Men det ger 
en varm känsla av intertextualitet – hur främmande ett 
sådant begrepp än må vara i detta sammanhang. 
Dessutom är detta nog första gången någonsin jag 
gärna hade lyssnat på en bok som ljudbok. I alla fall 
fåglarnas partier. 

Tomas Bannerhed är ingen Sven Rosendahl, men vem 
är å andra sidan det? Och Mattias Bäcklin, som rikt 
illustrerar ”En vacker dag”, är ingen Gunnar Brusewitz 
men hans blyertsteckningar är respektfulla och kan 
besjäla till och med en jätteloka så att den doftar. Det 
här är en vacker volym vördnad för den svenska natur 
som nu mer än någonsin står vid randen till full 
kolonisation och långsam död. 

Så boken handlar också om en människas flykt från 
mänskligheten in i mystiken. I detta känns Bannerhed 
helt och hållet sund. 

Jonas Thente 

jonas.thente@dn.se 
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03 Notor för stridsflyg 
och ubåtar spräcker 
investeringsplanen 
Kostnaderna för nya Gripen-plan och ubåtar är 
högre än planerat. Det tvingar Försvarsmakten 
att göra om sin investeringsplan, som 
riksdagen beslutade om förra året. När de 
fördyrade projekten ska betalas riskerar det att 
drabba andra planerade projekt, som nya 
fartyg till marinen. 

Det framgår av det kompletterande budgetunderlag 
som Försvarsmakten i måndags lämnade till 
regeringen inför 2022, och som DN tagit del av. I 
februari varnade överbefälhavaren Micael Bydén för 
att stora materielprojekt innebär risker och att 
investeringsplanen, som löper på tolv år, kommer att 
behöva ses över. Detta har nu inträffat. 

Fördyringarna är en känslig politisk fråga. 
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ska möta 
riksdagens försvarsutskott på torsdagen och vill innan 
dess inte ge några kommentarer. Utskottets 
ordförande Pål Jonson (M) är kritisk. 

– Det är uppenbart att regeringen under en längre tid 
känt till riskerna med fördyringar och förseningar av 
dessa strategiska materielprojekt. Förutsättningarna 
för att genomföra försvarsbeslutet försvagas. Man 
tvingas planera om och skjuta saker på framtiden om 
inte mer pengar anslås, säger han. 

Riksdagen fattade sitt senaste försvarsbeslut i 
december 2020 för åren 2021–2025. Innan beslutet 
publicerade DN att det fanns ofinansierade fördyringar 
på tio miljarder kronor. Hur många miljarder det nu 
rör sig om är hemligstämplat. 

– Jag ser det kompletterande budgetunderlaget delvis 
som en bekräftelse på ökade kostnader för stridsflyg 
och ubåtar. Vi är för vår storlek ett unikt land som 
fortfarande försöker att vara slutleverantör av både 
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stridsflyg och ubåtar, säger försvarspolitikern Allan 
Widman (L). 

Liberalerna gjorde tillsammans med Centerpartiet upp 
med regeringen om försvarsbeslutet. M, KD och SD 
ansåg att det var underfinansierat och krävde mer 
pengar. 

Sverige har beställt 60 nya plan av typen Jas 39 E, en 
utveckling som visar sig dyrare än planerat. Därför 
måste nu ”tidigare riskavsättningar inom 
flygstridskrafterna nyttjas”, skriver Försvarsmakten. 
2022 investeras 6,3 miljarder i flygvapnet – varav 
stridsflyget får 5,3 miljarder. Trots fördyringar utlovas 
att flygplanen ska börja levereras som planerat 

Värre är det med de två nya ubåtarna av Blekinge-
klassen som också byggs av Saab, men är försenade i 
flera år. År 2022 ska 2,7 miljarder kronor investeras i 
ubåtssystemen vilket är 71 procent av marinens 
investeringsvolym. Fördyringarna innebär att 
”kompensatoriska åtgärder sannolikt behöver vidtas” 
år 2023. I klartext: att renovering av de 20 år gamla 

Visby-korvetterna och andra fartyg påverkas. Eller att 
de beslutade två nya korvetterna beställs senare. 

En överraskning är att Försvarsmakten uppger att 
systemet med priskompensation innebär 800 miljoner 
kronor per år i förlorad köpkraft. Fram till 2033 
uppges Försvarsmakten gå miste om 10 miljarder. 

– Det övergår mitt förstånd, säger Allan Widman. 

Han påpekar att L och C i försvarsförhandlingarna fick 
fram tre miljarder kronor i priskompensation fram till 
och ned 2025 och därefter två miljarder per år till 
2030, totalt 13 miljarder. 

Mikael Holmström 

mikael.holmstrom@dn.se 

Fakta. Försvarsbeslutet 
Anslag till det militära försvaret per år i miljarder 
kronor: 

2016 43 
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2020 60 

2021 66 

2022 71 

2023 76 

2024 82 

2025 89 

Riksdagens försvarsbeslut 2020 innebär en tioårig 
upprustning av försvaret, fram till 2030. Pengar är 
anslagna för den första perioden 2021–2025. 

03 Kärrhöken lämnar 
över bytet i luften 
Det blev många timmars väntan på bergsstupet mot 
Alasjön för att hälsa två bruna kärrhökar välkomna 
hem igen efter deras vintersemester i tropiska Afrika. 
Men till slut fanns de på plats och började samla 
fjolårsvass till bobygget. Båda makarna hjälptes åt att 
bygga bobalen, listigt gömd i ett imponerande 
vidsträckt vassrike. 

Alasjön är en lämning från en långsmal Mälarvik, 
avsnörd och uppdämd av landhöjningen och garnerad 
med kilometerlånga vasstränder. Som trafikled under 
tidig vikingatid var den en populär smitväg från 
Sigtuna till Ekoln och centralorterna på modet då i 
Gamla Uppsala, Vendel och Valsgärde. 

På andra sidan Alasjön vaktar magnifika runstenar, 
huggna av mästaren Fot, med ristningarna vända ut 
mot vattnet för att imponera på sjöfarare på leden. 
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Runorna berättar om Svarthövde på gården Skråmsta 
och minst fyra släktled med vikingatida bönder. 

Ingen av dem fick se kärrhökar glidflyga lätt och tätt 
över gul fjolårsvass. Bruna kärrhöken fanns här redan 
då, men starkt bunden till just den miljö av grunda 
vatten med stora vassfält som skapats vid Alasjön 
söder om Vassunda kyrka när landhöjningen pressat 
upp marken fyra-fem meter sen Svarthövdes dagar. 

Ganska snabbt efter ankomsten i april började hanens 
vårystra flygövningar över boplatsen. Honan 
markerade intresse genom att visa klorna mot maken. 
Förlovningsfesten var igång. En dryg månad senare 
fanns det ungar i boet. Då kom chansen att bevittna det 
märkliga skådespel som brukar kallas 
”bytesöverlämning”, samma princip som när 
flygplanen lufttankar. 

Tätt över trädtopparna på utkiksberget kom hanen 
inflygande från fält och åker en bit längre bort. Den 
svängde runt några varv i glidflykt över boplatsen och 
visade upp bytet i klorna, troligen en sork. Samtidigt 

hördes ett svagt rop, tjack, tjack, när han kallade på 
honan. 

Då lämnade honan ungarna i boet, mötte hanen med 
ett jamande tji, tji – ett märkligt ynkligt läte, vanligt 
bland stora rovfåglar. Så vände honan klorna mot 
hanen, ungefär som vid vårspelet. Fångade i luften 
bytet som hanen släppt och återvände till boet för att 
stycka och mata ungarna. Hanen återvände samma väg 
som den kommit för nästa jakt. En effektiv 
arbetsfördelning. 

När rovfåglarna fridlystes runt 1920 var bruna 
kärrhöken nästan utrotad på grund av jakt. 
Torrläggning av mark och jordbruksgifter blev nästa 
hot. Den hämtade sig fram till 2000-talet, men har 
minskat igen de senaste åren. 

Åke Ekdahl 
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Inre ordning och 
säkerhet hanteras av 
justitiedepartementet 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931
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Justitiedepartementet 
ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland 
annat polisen, åklagarväsendet, domstolarna, 
kriminalvården samt för migrations- och 
asylfrågor och krisberedskap. 
Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen 
inom områdena statsrätt och allmän 
förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt 
samt migrations- och asylrätt.
Områden

Områden
• Bekämpning av terrorism
• Civilt försvar
• Familjerätt
• Grundlagar och integritet
• Krisberedskap
• Migration och asyl
• Rättsväsendet

Om Justitiedepartementet

Relaterad navigering

• Justitiedepartementets delar i statens 
budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Internationellt rättsligt samarbete

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
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Mikael Damberg
Inrikesminister
Genvägar

Genvägar
• Justitiedepartementets propositioner
• 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet
• Ett tryggare Sverige
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete 

mot våldsbejakande extremism
• Information om viseringar (visum)
• Europeisk e-juridikportal
• Frågor och svar – inreseförbud till EU via 

Sverige
• Till dig som är student

Aktuellt från Justitiedepartementet   

391

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/mikael-damberg/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/#1287
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-terrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-terrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/information-om-viseringar-visum/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/praktik/till-dig-som-ar-student/


Justitiedepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/

Myndigheter

• Revisorsinspektionen (RI) 
19 april 2017 från Justitiedepartementet  

• Polismyndigheten 
11 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Inspektionen för strategiska produkter, ISP 
06 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum 
05 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Justitiekanslern (JK) 
05 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Statens haverikommission (SHK) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Sveriges Domstolar 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Rättshjälpsmyndigheten 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Migrationsverket 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•
• Kriminalvården 

04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Ekobrottsmyndigheten (EBM) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Domarnämnden 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Brottsoffermyndigheten (BrOM) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Brottsförebyggande rådet (Brå) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Åklagarmyndigheten 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Kustbevakningen (KBV) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
02 februari 2015 från Justitiedepartementet  
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• Säkerhetspolisen 
05 januari 2015 från Justitiedepartementet  

• Rättsmedicinalverket (RMV) 
05 januari 2015 från JustitiedepartementetMorgan Johansson

•
• Gentekniknämnden 

05 januari 2015 från Justitiedepartementet  

• Datainspektionen 
05 januari 2015 från Justitiedepartementet 
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Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet
"Som justitie- och migrationsminister vill 
jag arbeta för att knäcka den organiserade 
kriminaliteten och förstärka kampen mot 
terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara 
långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag 
tror på den välfärdsmodell som vi har i 
Sverige och på ett samhälle som håller 
ihop."

Morgan Johanssons områden
• Bekämpning av terrorism

• Demokrati och mänskliga 
rättigheter

• Familjerätt
• Grundlagar och integritet

• Migration och asyl
• Rättsväsendet

SW   32 Statsvetenskap.
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
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Mikael Damberg
Inrikesminister
Justitiedepartementet

Mikael Dambergs områden
• Bekämpning av terrorism
• Civilt försvar
• Försvar
• Krisberedskap
• Rättsväsendet

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. (Civilt)

395

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bekampning-av-terrorism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr6525-6529.html


28 Kvinna döms 
till fängelse för 
mord på 90-
åring 
I början av augusti förra året knivskars en man i 
90-årsåldern så svårt att han några dagar 
senare avled på sjukhus. Skaraborgs tingsrätt 
dömer nu en närstående kvinna i 50-årsåldern 
till 18 års fängelse för mord. 

Händelsen inträffade i en bostad i Falköping. 
Kvinnan har genomgått en rättspsykiatrisk 
undersökning. Rättsmedicinalverket har 
bedömt att kvinnan hade en allvarlig psykisk 
störning när hon begick gärningen men att hon 

vid tiden för själva undersökningen inte längre 
kan anses ha någon sådan störning. Därför har 
rätten valt att döma till fängelse och inte vård. 

Kvinnan döms också till nästan en kvarts miljon 
kronor i skadestånd till fem målsägare. 

TT 
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28 Rapartisten 
Yasin 
Mahamoud i 
rätten: ”Jag ville 
förhala 
processen” 
Rapartisten Yasin Mahamoud 
tillbakavisar inbladning i planerna på att 
kindnappa en annan, då 17-årig artist. 
Han uppger sig ha haft en krypterad 
encrotelefon och träffat offret, men 
sedan fått en dålig magkänsla. 

– Jag ville förhala processen, sa Yasin 
Mahamoud på torsdagen i tingsrätten. 

Yasin Mahamoud och tretton andra personer 
anklagas för delaktighet i planeringen eller 
genomförande av kidnappningen förra våren. 
Åtalet mot Yasin Mahamoud gäller stämpling 
alternativt förberedelse till människorov. 
Rapparen nekar till brott. Och på torsdagen gav 
en alternativ bild av vad som hände den 30 
mars förra året. 

Yasin Mahamoud medgav att han mottagit en 
krypterad encrotelefon av en 24-årig vän, en 
utpekad ledargestalt i Vårbynätverket. 
Anledningen ska enligt rapparen ha varit att 
underlätta deras kommunikation. 

Samma dag befann sig Mahamoud och den 
målsägande artisten i en musikstudio. Yasin 
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Mahamoud uppgav att han skulle hjälpa till att 
ordna ett möte mellan den målsägande artisten 
och 24-åringen. 

Enligt åtalet var Mahamouds agerande då av 
central betydelse i de pågående planerna på att 
kidnappa artisten. Men han själv uppgav sig 
inte ha kännedom om vad mötet skulle handla 
om.  

– De ska väl prata eller något. Jag lägger inte så 
stor vikt vid det, sa Yasin Mahamoud i rätten. 

Han menade att han inte har något otalt med 
offret. Och under kvällen uppgav han sig ha fått 
en dålig känsla kring det planerade mötet. 

– Jag vet inte om några planer, men fick en 
dålig magkänsla. Jag ville förhala processen. 

Under förhöret läste åklagaren upp 
encrochatloggar där det framkommer att 
rapparen bland annat skrivit till vännen att de 
ska dra ”out han ur bilen” vid ett rödljus. Dessa 
meddelanden syftade till att vilseleda, påstod 
Yasin Mahamoud. 

– Meningen är att han inte ska komma. Jag vill 
inte längre att det ska ske någonting. 

Enligt åtalet avbröts planerna den kvällen. 
Anledningen var att polisen fattat misstankar 
om att något skulle ske, menar åklagaren. 

Polisen stoppade Yasin Mahamoud samma 
kväll. Han bar då på en pistolattrapp. Den skulle 
enligt artisten användas vid en musik-
videoinspelning. 

Flera andra åtalade har i rätten medgett att de 
varit inblandade när den målsägande artisten 
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förnedrades, den 14 april 2020, men menar det 
inte handlat om kidnappning. 

På torsdagen hördes den 24-årige vän som 
Mahamoud chattat med via encrotelefonerna. 
Mannen, en tidigare ungdomslandslagsspelare i 
fotboll, tog då på sig huvudskulden för 
händelserna. Han uppgav att han sett till att det 
införskaffats hundkoppel och tejp, samt att -
offret lurades till lägenheten i Vårberg där 
förnedringen ägde rum. 

– Vi går upp, jag och han till rummet, och 
kommer överens om att jag ska förnedra honom 
och ta några bilder. Han tyckte att det var en 
bra lösning. 

Åklagaren ifrågasatte varför offret skulle gått 
med på att förnedras och lämna över sin 
guldklocka och sina smycken. Mannen ville inte 

förklara det, men påstod att de har haft en 
personlig konflikt. Mannen uppgav att Yasin 
Mahamoud inte varit inblandad i diskussioner 
om hur man skulle få tag i offret. Det trots att 
konversationer från Encrochat visar att både 
”Yasin” och adressen till musikstudion nämns. 

En annan framgångsrik rappare som misstänks 
ha deltagit vid kidnappningen förhördes på 
torsdagen. Rapparen påstod att han, den 14 
april, bistod det då 17-åriga offret med hjälp i en 
konflikt och att de tog sig till Vårberg. Han 
hävdade att offret gick upp i lägenheten, medan 
han själv väntade i en bil utanför. 

Rapparen sa att han senare gick in i lägenheten, 
och att offret då kom ut från ett badrum. 

– Han var inte skadad eller någonting. Jag lade 
inte märke till något speciellt. 
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Hugo Lindkvist 

hugo.lindkvist@dn.se 

Fakta. 30 åtalade 
23-årige Yasin Mahamoud är en av Sveriges 
mest strömmade artister. På musikgalan P3 
Guld prisades han i kategorierna årets artist och 
årets hiphop/rnb. 

Yasin Mahamoud står åtalad misstänkt för 
stämpling alternativt förberedelse till 
människorov av en annan känd artist, i mars 
2020. Han nekar till brott. 

Två andra framgångsrika rappare misstänks för 
inblandning i kidnappningen, som ska ha ägt 
rum den 14 april 2020. Även de nekar till brott. 

Sammanlagt står 30 personer åtalade i den 
stora gängrättegången. Förhandlingarna pågår 
preliminärt fram till den 18 juni. 

29 
Ledare: Kronvittnen 
kan bidra till att 
bryta 
tystnadskulturen 
Veckans mest uppmärksammade skrift om 
gängkriminalitet presenterades på onsdagen, då 
Brottsförebyggande rådet (Brå) i kalla siffror 
visade vad som vid det här laget är tämligen 
väletablerat: De dödliga skjutningarna har ökat 
kraftigt de senaste 20 åren. På ett sätt som 
saknar motsvarighet i resten av Europa. 
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Den kanske viktigaste skriften lades dock fram 
redan på tisdagen, då betänkandet ”En stärkt 
process och en ökad lagföring” presenterades av 
justitiedepartementets särskilda utredare, 
justitierådet Stefan Johansson. Dess syfte: att ge 
rättsstaten ytterligare verktyg för att se till att 
gängbrottslingar hamnar bakom lås och bom, 
inte minst genom att bryta den tystnadskultur 
som präglar de kriminella nätverken och de 
områden som de terroriserar. 

I det arbetet, konstaterar justitierådet, spelar 
”straffbestämmelserna om mened, övergrepp i 
rättssak och skyddande av brottsling en 
väsentlig roll”. 

Stefan Johansson har granskat brottet mened 
som i praxis kommit att få en mycket 
komprimerad straffskala på en till fyra 
månaders fängelse, oavsett om meneden begås i 

en förhandling om ett krogslagsmål, en rattfylla 
eller ett mord. Han har inte kunnat hitta ett 
enda fall där dom fallit för grov mened sedan 
lagstiftningen infördes 1948, varför maxstraffet 
på åtta år naturligtvis därmed heller aldrig 
behövt övervägas. 

Uppgiften är så klart anmärkningsvärd. 
Utredningen föreslår därför ett nytt kriterium 
där uppsåt att förhindra utredning av eller 
lagföring för ett allvarligt brott, ska leda till ett 
tredubblat straff jämfört med i dag. Den föreslår 
också att stämpling till mened ska 
kriminaliseras. 

Vad gäller skyddande av brottsling – som att 
tillhandahålla en flyktbil, låna ut en lägenhet 
eller städa en brottsplats – förelås höjda straff. 
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Ifall förslagen blir verklighet innebär det att 
gängmedlemmar får betala ett högre pris för att 
skydda varandra. Det är högst rimligt. 

Utredningen landar också i att Sverige bör gå 
vidare med en ordning med så kallade 
kronvittnen. Den som ger upplysningar om 
exempelvis vapen, narkotika eller företeelser 
som leder till att andra kan dömas ska därmed 
kunna erbjudas strafflindring. 

Det är inte ett okontroversiellt förslag. Systemet 
med kronvittnen utreddes och avfärdades redan 
1986. Men sedan dess har gängkriminaliteten 
och den tystnadskultur som präglar den växt 
kraftigt. För att bryta den onda cirkeln är det 
viktigt att få fler som är mer eller mindre djupt 
involverade i brottslighet att samarbeta med 
polisen. Det kan ett kronvittnessystem bidra till. 
Förhoppningsvis stärker det även incitamenten 

för dem som deltar i det att själva på sikt lämna 
brottsligheten. 

Däremot förordar utredningen inte införandet 
av anonyma vittnen. Det är klokt. 

Sådana vittnen skulle bli svåra att korsförhöra 
för advokater och tilltron till rättssystemet som 
sådant skulle riskera att ta skada. Erfarenheter 
från andra länder, där anonyma vittnen är 
tillåtna, visar dessutom att de mycket sällan 
används. 

Förslagen om sekretessbelagda 
kontaktuppgifter för vittnen, bättre information 
om processgången, vittnesstöd från 
brottsofferjouren samt möjlighet att vittna på 
videolänk från en hemlig tingsrätt, är i så fall en 
bättre väg att gå. 
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Det är absolut nödvändigt att knäcka den 
gängbrottslighet som justitieminister Morgan 
Johansson (S) själv beskriver som 
”systemhotande” på sikt. Då måste rättsstaten 
ges nya verktyg med god precision och hög 
effektivitet. 

DN 29/5 2021 

29Ebba Busch 
förhörd om 
grovt förtal i 
hustvisten 
Kristdemokraternas partiledare Ebba 
Busch har nu delgivits misstanke om 
grovt förtal mot ett tidigare ombud i den 
omskrivna hustvisten med en 82-årig 
man. Hon förnekar brott. 

– Jag har sett fram emot att ge min syn 
på saken till förundersökningen, säger 
Ebba Busch efter förhöret. 
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I början av mars inleddes en förundersökning 
om grovt förtal mot Ebba Busch. Det gäller den 
infekterade tvisten om ett hus utanför Uppsala, 
mellan KD-ledaren och en nu 82-årig man. 

De båda parterna har inte kunnat komma 
överens i tvisten, trots att fallet varit uppe i 
rätten för muntlig förberedelse.  

Det är 82-åringens tidigare ombud som anmält 
Ebba Busch för förtal efter ett Facebookinlägg 
där KD-ledaren drog upp en 15 år gammal dom 
mot ombudet. Ärendet gick först till Särskilda 
åklagarkammaren, som utreder misstankar mot 
bland annat riksdagsledamöter. Därifrån 
skickades ärendet vidare till Justitiekanslern, 
för att sedan åter hamna på Särskilda 
åklagarkammarens bord.  

”Näthat måste få ett stopp”, skrev det 
anmälande ombudet till DN när 
förundersökningen inleddes i början av mars.  

Ebba Busch har tillbakavisat alla anklagelser 
mot henne, och menar enligt hennes advokat 
Thomas Olsson, att hon inte gjort sig skyldig till 
några brottsliga handlingar.  

Men på fredagen var alltså Ebba Busch kallad 
till polisförhör kring utredningen. Ett förhör 
som tog en timme under förmiddagen.  

– Vi har hållit förhör. Ebba har lämnat sin 
förklaring till varför texten publicerats och 
hänvisat till att personen i fråga själv har 
offentliggjort sin dom. Vi ser med tillförsikt 
fram mot att det här kommer läggas ner, säger 
hennes advokat Thomas Olsson efter förhöret.  
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Han säger att syftet med Ebba Busch inlägg var 
att förklara för allmänheten kring processen 
med hustvisten.  

– Det är ganska enkelt. Det var ett långt inlägg. 
Det enda syftet med inlägget var att för 
allmänheten förklara vad som hänt i processen. 
Och i den processen som lett fram till den 
situation vi befinner oss i i dag, så spelar 
ombudet en roll, säger han.  

Ebba Busch säger vid en pressträff efter 
förhöret att hon bestrider det hon anklagas för, 
och att det faktum att förhör hållits var ett 
väntat förlopp.  

– Jag har sett fram emot att ge min syn på 
saken till förundersökningen. Det här är första 
gången jag getts möjlighet att göra det, säger 
hon.  

På frågan om hennes fortsättning i partiet om 
ett åtal väcks, säger hon att hon inte kommer att 
ta en timeout. 

– Nej, det kommer jag inte att göra. Vi har haft 
en öppen och pågående dialog kring detta sedan 
start i partiet. Jag vet att jag har starkt stöd i 
partiet även i relation till den här frågan.  

Åklagare Anders Jakobsson säger till DN att han 
inte kommer ta ställning till någonting förrän 
under nästa vecka.  

– Jag tar inte ställning under dagen, men jag får 
en utskrift av förhöret i mitten av nästa vecka. 
Då kommer jag att analysera det och ta ställning 
till det, säger han.  

Förhöret hölls för att få veta hur Ebba Busch 
ställer sig till vad som hänt.  
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– Och enda sättet att göra det är att delge 
misstanke om brott, säger Anders Jakobsson.  

DN har tidigare berättat om hur flera 
företrädare för Kristdemokraterna försökt få 
Ebba Busch att backa om husaffären, då den 
riskerar att ta fokus från hennes arbete som 
partiledare. 

– Det är klart att jag är den första att beklaga 
när det blir skriverier om annat än det som 
skulle kunna vara avgörande för Sverige. Men 
varför skulle jag backa när vi har varit överens 
och jag har gjort allting rätt, sade Ebba Busch 
till DN i februari.  

Hanna Jakobson 

hanna.jakobson@dn.se 

Evelyn Jones evelyn.jones@dn.se 

Bakgrund. Turerna 
kring husköpet 
Ebba Busch och den nu 82-årige husägaren 
träffades den 20 augusti och skrev avtal om att 
hon skulle köpa fastigheten för 3,9 miljoner 
kronor. Hon överförde en handpenning på 390 
000 kronor. 

Den 16 september skulle affären ha slutförts när 
köpebrevet skulle undertecknas. Men husägaren 
infann sig inte på mötet. Han säger sig ha 
ångrat sig den 21 augusti, har minnesproblem 
och uppger sig ha känt sig pressad av henne att 
skriva på avtalet dagen före. Men enligt Ebba 
Busch var de överens om försäljningen, hade 
bra kontakt efter den 20 augusti. Hon säger att 
han två veckor senare ändrade sig efter starka 
påtryckningar och att två personer pressat 
honom att inte lämna ifrån sig huset: En 
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närstående till mannen som vill ärva fastigheten 
och en person i området med ekonomiska 
intressen i huset. 

Den 25 november lämnade Ebba Buschs 
advokat in en stämningsansökan mot husägaren 
till Uppsala tingsrätt. 

Den 27 november gjorde husägaren en 
polisanmälan för skadegörelse, då han anser att 
Ebba Busch ”olovligen sågat ned ett stort antal 
träd”. Mannen kräver inget skadestånd. Enligt 
Buschs advokat har sly fällts enligt 
överenskommelse. 

Den 2 mars möttes parterna i Uppsala tingsrätt 
i syfte att uppnå förlikning. Ebba Busch lade ett 
muntligt bud på huset för 82-åringen att ta 
ställning till. 

Den 9 mars svarade mannen att han tackar nej 
till budet. 

28 Kvinnlig aktivist 
dömd till spöstraff 
Den iranska juristen och 
människorättsaktivisten Narges 
Mohammadi har dömts till två och ett 
halvt års fängelse samt 80 piskrapp av en 
dom-stol i Teheran. En rad 
organisationer protesterar mot domen. 

Den 49-åriga Mohammadi är en av veteranerna 
inom oppositionen i Iran. Så sent som i oktober 
förra året frigavs hon efter att ha avtjänat fem år 
av ett tioårigt fängelsestraff. Frigivningen var ett 
resultat av internationella påtryckningar. 

De iranska myndigheterna uppmärksammades 
på Mohammadis sviktande hälsa, bland annat 
lider hon av en neurologisk sjukdom som 

407



orsaker muskelförlamning. Dessutom hade hon 
smittats av covid-19 under sin fängelsetid. 

Under tiden i fängelset genomförde Narges 
Mohammadi hungerstrejker och sittstrejker i 
protest mot förhållandena, och de rättsosäkra 
omständigheterna kring hennes utdömda straff. 

Brotten som Narges Mohammadi ska ha begått 
är relaterade till ”propaganda mot staten”. Det 
handlar om att Mohammadi har varit en av de 
drivande bakom Centre for Human Rights 
Defenders, en oberoende organisation som 
bland annat arbetar för att avskaffa dödsstraffet 
i Iran och som försvarar dömda 
människorättsaktivister. 

År 2011 tilldelades Narges Mohammadi den 
svenska regeringens Per Anger-pris för sina 
humanitära och demokratibefrämjande 

insatser. Men hon kunde inte ta emot priset i 
Stockholm eftersom hon redan då satt i fängelse 
– hon skulle avtjäna ett elvaårigt straff för 
”statsfientlig verksamhet” men släpptes efter två 
år. 

Uppgifterna om den senaste domen, som 
fastställdes av en så kallad revolutionsdomstol, 
kommer från Mohammadis make Taghi 
Rahmani. Han befinner sig i landsflykt i 
Frankrike. Det är oklart när Narges 
Mohammadi ska börja avtjäna straffet. En rad 
organisationer, bland annat Europeiska 
kommissionen och svenska och amerikanska 
PEN-klubben, har krävt hennes frigivning. 

Erik Ohlsson 
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29 Svenska banker på lista som kopplas 

till militärjuntan 

Många internationella banker har kvar 
stora investeringar i bolag med nära 
koppling till militären i Myanmar. Bland 
dem finns tre svenska storbanker. 

Den 1 februari tog militären över makten i 
Myanmar, kort tid efter ett demokratiskt val 
som vunnits av partiet NLD och dess ledare 
Aung San Suu Kyi. Under de protester som följt 
på militärkuppen har över 800 personer dödats. 
Händelserna har lett till fördömanden från hela 
världen. 

Enligt en sammanställning gjord av Bank track, 
en obunden organisation som granskar 
finansiella investeringar med fokus på 

mänskliga rättigheter, har en rad internationella 
banker kvar investeringar i företag med nära 
koppling till militären i Myanmar, eller till 
statsägda bolag i landet. Totalt handlar det om 
investeringar till ett värde av över 24 miljarder 
dollar, enligt Bank Track, och aktivistgruppen 
Justice for Myanmar. 

Tre svenska storbanker, Nordea, Swedbank och 
SEB, finns med på listan. Det handlar om 
innehav i multinationella bolag inom bland 
annat energi och telekom – som oljebolagen 
Total och Chevron, det japanska telekombolaget 
KDDI, och Hilton International. Franska Total 
meddelade i tisdags att det upphör med 
utbetalningar till ägare av en gasledning som 
delvis kontrolleras av militären i Myanmar, 
sedan oljebolagets samröre med militären 
kritiserats. 
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– Militärjuntan får sin finansiering genom 
internationella företag. Enligt prognoser från 
Myanmars finansdepartement räknar man med 
intäkter på 1,5 miljarder dollar årligen från olja 
och gas – pengar som nu tillfaller militären, 
som nu kontrollerar statsägda oljebolag. 
Oljebolag som Total och Chevron betalar till 
militärens offshoreverksamhet, kommenterar 
Yadanar Maung, talesperson för Justice for 
Myanmar, till DN. 

Organisationen pekar även på att 
internationella hotellkedjor har verksamhet på 
mark som exproprierats. Yadanar Maung 
uppmanar banker att sälja andelar i bolag som 
haft med militären att göra, även före kuppen, 
och försöka påverka. 

I en FN-rapport från 2019 pekades några 
specifika bolag ut som nära sammanlänkade 

med militären i Myanmar, bland annat Adani 
Ports, Posco och Bharat Electronics. Investerare 
uppmanades att avstå från dessa. Nordea har 
sedan dess sålt sina andelar i Adani Ports, men 
har kvar investeringar i andra bolag som nu tas 
upp av Bank Track. 

Jakob König, sakkunnig på Fair Finance guide, 
som nyligen granskade svenska fonders 
investeringar i Myanmar, är överraskad av sen-
färdigheten hos svenska investerare: 

– FN-rapporten har funnits en tid, men det 
dröjde innan något hände. Det är under all 
kritik, säger han, och tillägger att institutionella 
investerare sällan lägger tillräckliga resurser på 
att kontinuerligt granska företag man har 
intressen i. 
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Organisationen Swedwatch uppmanar 
investerare att göra sig av med tveksamma 
innehav om man inte kan påverka bolagen. 

Men symboliken är ibland större än effekten, 
påpekar Joakim Sandberg, professor i ekonomi 
och finans ur ett humanistiskt perspektiv vid 
universitetet i Groningen. 

– När man diskuterar hållbar finans har det gått 
från att utesluta de dåliga till att påverka i 
positiv riktning. Kanske är det omöjligt att vara 
helt ”ren”; men kanske är det bättre att använda 
sin kraft där man kan, till exempel genom att 
stödja små teknikföretag som kan förändra 
världen. 

DN berättade i april om att svenska banker och 
AP-fonder har mångmiljoninvesteringar i 
företag som enligt FN direkt bidrar till att 

militären i Myanmar kan finansiera sina 
övergrepp på befolkningen. 

Representanter för de tre utpekade bankerna 
kommenterar de nya uppgifterna i mejl till DN. 
Samtliga framhåller att noggranna kontroller 
görs av bolag de har andelar i, med avseende 
bland annat på mänskliga rättigheter. 

Pia Gisgård, chef för hållbarhet och 
ägarstyrning hos Swedbank Robur, skriver att 
banken i mars hade en utförlig dialog med 
telekombolaget KDDI Corp. bland annat om 
Myanmar. 

Elisabet Jamal Bergström, chef för hållbarhet 
och ägarstyrning på SEB:s fondbolag SEB 
investment management betonar att bolag man 
investerar i förväntas följa internationella 
konventioner, men att det också är ”viktigt att 
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ge företagen chans att åtgärda problem inom en 
rimlig tidsram” och att man uppmanar till 
transparens kring risker.  

Nordea har placerat ett par bolag som nämnts i 
samband med Myanmar i karantän – inga nya 
investeringar görs, och de ombeds bemöta 
kritiken, enligt Nordeas chef för ansvarsfulla 
investeringar Katarina Hammar. Hon tillägger: 

– I veckan hade vi också ett möte med Total om 
deras arbete med att hantera risker kopplade till 
mänskliga rättigheter, som även adresserade 
situationen i Myanmar. 

Sanna Torén Björling 

Fakta. Ifrågasatta investeringar i landet 

Flera rapporter att uppmärksammat 
internationella investeringar i Myanmar. FNs 

Fact-finding mission pekade ut enskilda bolag 
som närstående militären, och uppmanade till 
försäljning. 

Fair finance guide granskade i en rapport i april 
bland annat AP-fondernas innehav. Den nya 
rapporten från Bank Track och Justice for 
Myanmar publiceras på torsdagen, och omfattar 
35 banker, inklusive JPmorgan Chase, UBS, 
Credit Suisse, Morgan Stanley och Bank of 
America. 
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29 Morddömd 
hittad död – 
man gripen 
Den 47-åriga man som i går dömdes av 
hovrätten för mord på en kvinna i Hjärsta i 
Örebro 2018 har nu själv hittats död. 

Hovrätten ändrade tingsrättens friande dom 
mot 47-åringen och han dömdes till 18-års 
fängelse för mord. Men när mannen inte 
överlämnat sig till Kriminalvården efterlystes 
han. Samtidigt fick polisen ett larm som fick 
dem att rycka ut till en adress på landsbygden 
utanför Örebro. Där hittades den 47-årige 
mannen död. En annan man som befann sig på 
platsen när polisen anlände greps skäligen 
misstänkt för mord. 

DN29 Fängelsedomar efter mutaffär 

Företaget Vårdinnovation vann en upphandling 
genom att muta en anställd inom Region Skåne, 
slår Malmö tingsrätt fast och dömer tre av de 
inblandade i affären till fängelsestraff 
miljonskadestånd. Bolagets vd döms till tre års 
fängelse och näringsförbud i sju år. 

– Det är ett väldigt stort signalvärde i det och 
måste rimligen få en avskräckande effekt, säger 
kammaråklagare Thomas Forsberg vid 
Riksenheten mot korruption. 

Samtliga åtalade nekar till brott och kommer att 
överklaga, enligt vd:ns advokat. TT 
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29 Kvinna 
hittad bunden i 
bostad 
En kvinna har hittats bunden, misshandlad och 
våldtagen i en lägenhet i centrala Göteborg. En 
misstänkt man har gripits och kommer att 
begäras häktad, skriver GT. 

TT 

29 15-åring 
greps för 
mordförsök 
En 15-årig pojke har anhållits misstänkt för 
försök till mord på Hässleholmen i Borås sent 
på torsdagskvällen. Det är oklart hur allvarliga 
skador målsäganden har fått. 

TT 
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29 
Blodfläckarna 
på gatan blev 
vändpunkten 
Kroksbäck i Malmö har drabbats hårt av 
sprängdåd och gängskjutningar. När 
ingen tvättade bort blodet efter att en 
ung man dödats gick föreningen 
Flamman samman med det kommunala -
bostadsbolaget för att vända 
utvecklingen. 

Under tio dagar fläckades asfalten på 
Hyllievångsvägen av blodet från en 30-årig man 
som skjutits till döds. Innan gatan hade tvättats 

ren hann ytterligare en ung man bli ihjälskjuten 
ett stenkast därifrån. Ingen såg det som sitt 
ansvar att städa bort blodet. För många 
Kroksbäcksbor blev händelsen i maj 2018 en 
signal om att de var lämnade åt sitt öde – ingen 
brydde sig.  

Det fick Malmös kommunala bostadsbolag MKB 
och föreningen Flamman, som länge drivit en 
fritidsgård i området, att fundera på hur de 
kunde vända utvecklingen med gängvåld och 
kriminalitet.  

○ ○ ○ 

20-åriga Jamila Azizi är född och uppvuxen i 
Kroksbäck dit hennes föräldrar kom från 
Afghanistan på 1980-talet. Den här kvällen 
vandrar hon mellan Kroksbäck, Holma och 
Bellevuegården för att den danska 
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högerextrema politikern Rasmus Paludan 
aviserat att han ska manifestera i Malmö. Sist 
han gjorde det ledde det till upplopp och 
Flamman är ute för att förekomma bråk.  

Oroligheterna uteblir den här gången. På Holma 
torg skojar Jamila Azizi med några pojkar i 
lågstadieålder. En av dem vill framföra en raplåt 
men vågar inte riktigt. ”Som jag!” ropar en av 
dem när hon berättar att hennes familj kommer 
från Afghanistan.   

– Jag tror inte att segregationen är ett problem. 
Men jag tror att det är ett problem med för 
många arbetslösa i samma område. Majoriteten 
som bor här är hårt kämpande människor vars 
barn har lyckats trots att de vuxit upp i ett utsatt 
område men arbetslösheten är fortfarande hög. 
Det står fortfarande killar här ute som inte har 

hopp om framtiden utan i stället lever det 
kriminella livet, säger hon. 

– Det är i sexårsåldern vi måste fånga upp barn 
som riskerar att bli kriminella. Inte i tonåren.  

Den senaste månaden har flera sprängdåd 
inträffat i Malmö, ett av dem på Sörbäcksgatan i 
Kroksbäck. Explosionerna har brutit en lugn 
period med få våldsdåd. Men för några år sedan 
var Sörbäcksgatan hårt drabbad av sprängdåd, 
bränder och skjutningar. En undersökning av 
SVT visade att var femte person mellan 15 och 
19 år på gatan var dömd för brott. När en lokal 
blev tom efter en brand i en pizzeria hade 
hyresvärden svårt att få dit en ny verksamhet. 

– Det var inte så många som var sugna på att 
starta något där, säger Ihab Ramadan, 
fastighetsförvaltare på MKB.  
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På gatan utanför lokalen stod varje kväll en 
grupp unga män som skrämde många i 
området. Folk skyndade förbi eller valde en 
annan väg.  

Den tomma pizzerian blev hem för samarbetet 
Framtidsfabriken. En plats dit Kroksbäcksborna 
skulle kunna vända sig med det mesta, från att 
skapa ett cv eller göra läxorna till att få hjälp 
med att lämna kriminalitet. Men också en bas 
för uppsökande verksamhet och 
trygghetsvandringar. 

○ ○ ○ 

Två år senare sammanfattar personerna bakom 
Framtidsfabriken läget: Lugnare men väldigt 
skört. En skjutning och allt kan börja om.  

– Det första vi gjorde var att söka upp alla killar 
på gatan, både ledarna och ”svansarna”. Vi fick 

höra det vanliga där ute: ”Vi har inga jobb, 
samhället skiter i oss, ingen bryr sig”. Det finns 
en lång frustration bland ungdomarna som i 
princip växer upp här ute på gatan. Jag vill inte 
försvara något men förklara: det finns många 
som är en produkt av ett långt utanförskap, 
säger Rafi Farouq, verksamhetschef på 
Flamman socialt förebyggande centrum. 

Han nämner några faktorer som han tror har 
haft effekt: Enskilda möten med var och en av 
killarna, inga före detta kriminella som 
förebilder, ett långsiktigt arbete med personer 
som är förankrade i området.  

Nu ser Framtidsfabriken inte nya springpojkar i 
12–13-årsåldern dyka upp i samma takt.  

– Vi fick in flera av ledarfigurerna på arbets-
marknaden så de finns inte kvar på gatan. -
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Klicken som står där har minskat och det i sig 
har ökat tryggheten rejält, säger Rafi Farouq. 

Men det är svårt för den som vant sig vid att 
tjäna 30 000 kronor på drogförsäljning att steka 
hamburgare på McDonald's. Då måste man 
hitta andra vägar – några av dem har fått hjälp 
att starta kafé eller restaurang. Det kan ge en 
identitet som ersätter den kriminella statusen, 
menar Rafi Farouq.  

– Vi jobbar bara med positiva förebilder. Före 
detta kriminella ledare testade vi de första åren 
och det funkade inte bra. Det blev mer 
diskussioner om värdetransportrån än 
någonting annat så vi bytte till positiva 
förebilder – personer som har växt upp i sådana 
här områden och gjort någonting av sitt liv. Då 
blir diskussionen i stället ”hur gjorde du det?”, 
säger han. 

○ ○ ○ 

Bostadsområdena Kroksbäck och Holma skiljs 
åt av sju gröna kullar. Från toppen på en av dem 
ser man Turning torso, Öresundsbron och ända 
över till Danmark. Kullarna bildades av 
schaktmassor från bygget av Kroksbäck som ett 
av de första områdena i miljonprogrammet 
1965. Då tog Malmö slut här, sedan bredde 
åkrarna ut sig.  

För tio år sedan invigdes Citytunneln som 
förändrade omgivningarna. Tågtrafiken drogs in 
under Malmö och stadsdelen Hyllie växte upp 
kring den sista stationen innan bron över till 
Danmark. Köpcentret Emporia, ett äventyrsbad 
och Malmö arena finns på gångavstånd.  
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Områdespolisen Victor Eriksson säger att de 
utsatta områdenas geografiska lägen skiljer -
Malmö från andra storstäder.  

– Går du över gatan kostar en villa väldigt 
mycket pengar. Det är ett intressant fenomen 
om man jämför med Stockholm eller Göteborg, 
att området ligger så insprängt i staden. 

För i Malmö ligger de utsatta områdena inte 
långt från stadskärnan. Malmö FF:s hemma-
arena ligger en kilometer från Kroksbäck och 
cykelturen till centrum tar en kvart. Men många 
stannar i sitt bostadsområde. 

– Många känner sig trygga i området för att 
man är uppvuxen där. Det är ett litet område 
men det finns människor som sällan rör sig 
utanför det och när man väl gör det känner man 
sig inte trygg längre, säger Victor Eriksson. 

Kroksbäck med närliggande Holma och Belle-
vuegården är ett av de utsatta områden som 
ligger i riskzonen för att bli särskilt utsatt. 
Senare i år väntas en ny lista där det enda 
Malmöområde som väntas försvinna från listan 
är Seved. Att vända ett utsatt område tar tid.  

Manne Gerell, forskare vid institutionen för 
kriminologi på Malmö universitet, menar att 
den största förändringen i Kroksbäck är 
polisens arbete. Man har gjort stora tillslag där 
alla garage och källare har genomsökts och bilar 
kontrollerats i jakt på droger och vapen. -
Invånarna upplever också att polisen oftare är 
på plats, även när inget har hänt.  

– Min bild är att det har stabiliserats och blivit 
något bättre men jag skulle inte säga att man är 
framme än. Det finns fortfarande ganska stora 
problem, säger han. 
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○ ○ ○ 

På Kroksbäcksskolan där Jamila Azizi gick når 
drygt hälften av eleverna upp till 
kunskapskraven i alla ämnen. I dag studerar 
hon statsvetenskap på universitetet och har en 
politisk karriär i sikte. Vad förklarar att just hon 
blev en av dem som klarade det?  

Rafi Farouq bryter in. 

– En bra grund är familjen. Jamilas pappa 
utbildade mig när jag var barn när han var 
volontär för läxläsning i en lokal här.  

Jamila Azizi nickar.  

– Många ungdomar här har föräldrar som inte 
ställer krav på samma sätt när det gäller skolan. 
Bytänket finns inte längre, det har vi tappat här 
i Kroksbäck. Det fanns mycket mer 

civilsamhälle när vi var små, alla brydde sig om 
alla. 

Som tonåring gick hon med i SSU – ”jag trodde 
att det var det som gällde för någon med 
invandrarbakgrund” – men gjorde en 
helomvändning och är nu aktiv i Moderata 
ungdomsförbundet. En anledning är att hon 
tycker att för få i de utsatta områdena kommit 
in på arbetsmarknaden. 

– Det finns folk som bott här i 20–25 år men 
som inte har jobbat för de kan inte språket. Om 
man hade ställt krav när de kom kanske de haft 
sitt drömjobb i dag, säger hon. 

○ ○ ○ 

Wilfredo ”Willy” Salinas kommer ut från ett av 
Sörbäcksgatans trapphus för hunden Chicos 
kvällspromenad. 
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– Tack för att ni gör det här, säger han till 
trygghetsvandrarna.  

Han flyttade in på Sörbäcksgatan för 13 år 
sedan. Här har hans två barn vuxit upp och han 
har trivts – fram tills att han försökte stoppa 
knarkhandeln i källaren och drabbades av 
langarnas hämndaktioner. Willy Salinas 
berättar att han sedan dess har fått fyra bilar 
förstörda – tre uppeldade och en sönderslagen 
– och är övertygad om att det är de kriminella 
som ligger bakom. 

– Jag försökte prata med dem när jag gick förbi, 
säger han och visar var de gömde sina droger 
under takplattorna i källaren.  

En dag möttes han av ett sprejat budskap 
utanför porten. ”Sluta prata med polisen”, stod 
det.  

– Jag var rädd, men jag ville inte visa det. 

Sommaren 2015 drabbades Kroksbäck av en 
våldsvåg med handgranatsdåd och bränder. 
Willy Salinas samlade sina grannar till en 
demonstration mot våldet.  

Kvällen efter att han satt upp affischer om 
protesten stod han på gården och såg sin bil 
brinna. Flera av grannarna vågade inte visa sig 
på manifestationen men Willy Salinas höll ett 
tal. Sex år senare har många av grannarna 
flyttat, men inte Willy. Även om det var nära när 
hans dotter hittade ett hotbrev utanför deras 
dörr. Rädslan för att barnen ska drabbas är 
ständigt närvarande.  

– Jag skulle kunna flytta härifrån. Men jag 
tycker jättemycket om området, det är nära till 
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allt. Jag flyttar härifrån när jag vill, inte för att 
någon annan vill, säger han. 

Tove Hansson 

tove.hansson@dn.se 

Fakta. Kroksbäck 
Kroksbäck är ett bostadsområde med 5 200 
invånare i stadsdelen Hyllie i Malmö som 
byggdes 1965 inom ramen för 
miljonprogrammet. Sitt namn fick Kroksbäck 
från en bondgård som tidigare låg på platsen. 
Området består i stort av två delar: 
Sörbäcksgatan med hyresrätter och Norrbäcks-
gatan med främst bostadsrätter. 

Befolkningen är ung och har till stor del 
utländsk bakgrund. 64 procent av invånarna är 
födda utomlands eller har två föräldrar som är 
födda utomlands och över 30 procent är under 
19 år. 

Andelen hyresgäster som känner sig trygga i 
Kroksbäck låg vid den senaste mätningen för 
första gången över 70 procent, en ökning med 
17 procent på två år, enligt MKB:s 
trygghetsmätning. 

Källa: Malmö stad 

Fakta. Utsatta områden 
Ett utsatt område präglas enligt polisens 
definition av ”låg socioekonomisk status”, och 
där kriminella har en ”inverkan på 
lokalsamhället”. 

För att klassas som särskilt utsatt så krävs att 
området ”kännetecknas av en allmän 
obenägenhet att delta i rättsprocessen”. Det kan 
till exempel handla om att inte vilja vittna om 
en brottshandling av rädsla för repressalier, 
vilket i sin tur försvårar polisens uppdrag. 
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29 Dödsolycka 
efter 
översvämning 
ska utredas av 
polis 
En äldre kvinna avled efter att hennes bil 
översvämmats under en E4-viadukt som 
en följd av det kraftiga regnet i torsdags. 
Händelsen utreds nu av polis. 

På onsdagen fick en annan bil bärgas 
från samma plats – men den föraren 
klarade sig utan skador. 

Det är öde på platsen under en E4-viadukt där 
kvinnans bil fastnade i vattenmassorna i 
närheten av trafikplats Hölö i Järna. Ingenting 
visar tecken på att en kamp för livet 
utkämpades här på torsdagen, mer än det leriga 
underlaget och vattenansamlingarna på sidan 
av vägen.  

John McInnes och hans sambo bor bara några 
meter från platsen där kvinnan fastnade. 

– Jag brukar promenera den vägen varje 
morgon men den här dagen kunde jag inte gå 
lika långt på grund av regnet. Tänk om jag hade 
varit där tidigare och hade sett kvinnan komma 
i sin bil och hade kunnat stoppa henne, säger 
han. 
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– Jag tänker på det hela tiden. Det är 
fruktansvärt vad som hänt henne. Hon måste ha 
varit så rädd. 

Han beskriver hur vattnet låg som en insjö över 
åkern som omger den lilla grusvägen där 
kvinnan körde. 

– Jag såg när ambulansen kom att det var svårt 
att komma fram. Vattnet gick upp till dörren på 
ambulansen redan här utanför, flera meter före 
tunneln, berättar John McInnes. 

Klockan var en minut över 13 på torsdagen när 
Södertörns räddningstjänst ryckte ut med en 
styrka på sex personer. Då hade kvinnan, som 
var född 1940, själv slagit larm om att hennes 
bil åkt ner i en djup vattensamling. Brandmän i 
vattentäta dräkter hittade bilen först efter att ha 

gett sig ner i vattnet. De lyckades få ut kvinnan, 
som då var livlös. 

– De påbörjade hjärt- lungräddning som togs 
över av ambulanspersonalen när de anlände, 
säger Andreas Blomquist, operativ chef på 
Södertörns brandförsvar 

Kvinnan fördes till sjukhus men hennes liv gick 
inte att rädda. 

En dag tidigare inträffade en liknande olycka på 
exakt samma plats. En ung man körde då ner i 
vattnet. Men han lyckades ta sig ur bilen, som 
senare kunde bärgas.  

Södertäljepolisen har nu inlett en 
förundersökning kring dödsolyckan.  

– Detta för att det inte ska hända igen. I nuläget 
är rubriceringen vållande till annans död. Men 
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ingen är delgiven misstanke och nu ska vi 
utreda det hela, säger Anna Westberg, vid 
polisens mediecenter. 

Den aktuella vägen är en så kallad enskild väg, 
det innebär att varken kommunen eller 
Trafikverket underhåller vägen. Ansvaret ligger 
på en samfällighet som får driftsbidrag av 
staten.  

– Väghållaren är ansvarig för vägen. Om man 
har statsbidrag som denna har så ska den hållas 
öppen för trafik och underhållas väl, uppger 
Staffan Eriksson, enhetschef på Trafikverket. 

Vem har ansvar för att kontrollera att enskilda 
vägar inte blir farliga? 

– Väghållaren är alltid ansvarig för vägen. Det 
finns tre typer av väghållare. Statlig, kommunal 

och enskild. Detta är som sagt en enskild 
väghållare. 

Även kommunen kommer att granska 
händelsen, berättar Ola Schön, tillförordnad 
stadsdirektör i Södertälje. 

– Det är oerhört tragiskt det som hänt, att ett 
människoliv gått förlorat. Det visar vilka 
oerhörda konsekvenser vädret kan innebära. 
Även om detta har hänt på en väg där 
kommunen inte är väghållare måste vi, och 
förstås alla andra som ansvarar för vägar, ställa 
oss frågan om en sådan olycka skulle kunna 
hända igen. Och det inte bara på just denna väg, 
utan också vid andra vägar med liknande 
viadukter. 

Marijana Dragic 

marijana.dragic@dn.se 

Josefine Hökerberg 

josefine.hokerberg@dn.se 
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29 Ledamot 
lämnar i protest 
mot stöd till 
högerpopulistiska 
medier 
Ledamoten Maria Norbäck lämnar 
Mediestödsnämnden. Hon gör det i 
protest mot att nämnden delar ut 
stödpengar till ytterkantsmedier.  

– Jag kan inte med gott samvete längre 
bidra till ett system där vi ger statliga 
metdel till medier som hänger ut vanliga 
människor, säger hon. 

DN har tidigare skrivit om hur digitala 
alternativmedier på högerkanten skapar oro 
bland anställda på Myndigheten för press, radio 
och tv efter att enskilda handläggare fått sina 
namn och bilder publicerade. 

I våras berättade mediestrategen Brit Stakston, 
tidigare ledamot i Mediestödsnämnden, om hur 
alternativmedier anklagat henne för att själv ha 
fuskat till sig mediestöd, något som tillbakavisas 
av Myndigheten för press, radio och tv (MRPD). 

Mediestödsnämnden är en fristående nämnd 
som beslutar om de stöd som medier ansöker 
om hos MRPD. 

På fredagen kom beskedet att även Maria 
Norbäck, docent och verksam vid Göteborgs 
universitet, har begärt sin avgång som ledamot 
ur Mediestödnämnden. 
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Orsaken, som hon beskriver i ett mejl till MRPD 
och som DN har tagit tagit del av, beror på att 
nämnden fortsätter att ”dela ut stöd till medier 
på ytterkanten som systematiskt bryter mot allt 
det jag uppfattar som god medieetisk sed. Dessa 
medier har satt i system att i sin s.k. journalistik 
trakassera enskilda handläggare och 
tjänstemän. Jag ser de ökade trakasserierna mot 
politiker, tjänstemän, professionella 
journalister, och opinionsbildare som ett 
allvarligt demokratiproblem.” 

– Jag kan inte med gott samvete längre bidra till 
ett system där vi ger statliga medel till medier 
som hänger ut vanliga människor, trålar i deras 
sociala medier och sedan kallar det för grävande 
journalistik, säger Maria Norbäck till DN. 

Hon säger att hon av denna anledning länge 
haft dubier om sitta kvar i nämnden, men att att 

den utlösande faktorn var ett reportage i DN i 
veckan om den påverkanskampanj mot 
Sahlgrenska, där anställda på sjukhusets 
presstjänst trakasserats av personer från den 
högerextrema sajten Exakt24. 

– En av de sajter som alltså numera får 
redaktionsstöd, förklarar Norbäck. Det är 
trakasserier av enskilda medarbetare där man 
kallat dem det ena eller det andra. Det har 
ingenting med journalistik att göra. 

I december var första gången som flera digitala 
alternativmedier beviljades stöd enligt den nya 
lagen om mediestöd för att ”stötta en mångfald 
av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt 
innehåll av hög kvalitet”. 

– Politikerna har beslutat att bredda 
mediestödet så att fler aktörer kan ta del av det. 
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Men de har inte samtidigt sett till att den 
medieetiska ribban höjs. Vad innebär egentligen 
redaktionellt innehåll av hög kvalitet? Som det 
ser ut nu så finns det inga möjligheter att 
begränsa de aktörer som gång på gång 
överträder de medieetiska reglerna.  

Vilka medier handlar det om? 

– Det stora problemet är de främlingsfientliga 
medierna på högerkanten, det är bara där som 
jag har sett dessa tvivelaktiga journalistiska 
metoder. Problemen vi har sett med vissa 
medier på vänsterkanten har handlat om helt 
andra saker, att vissa försökt tänja på gränserna 
för hur stor upplaga man har och så vidare. Det 
har nämnden också hanterat genom att täppa 
till de möjligheterna. 

Maria Norbäck säger att hon inte själv blivit 
utsatt för hat eller hot på grund av sitt uppdrag i 
nämnden, men att det inte är otänkbart att det 
kommer nu. 

– Brit Stakston blev ju uthängd, det var 
anklagelser om fusk men också många rena 
personangrepp. Så det kan ju hända att det 
kommer som ett brev på posten nu när jag går 
ut med det här, säger Norbäck och fortsätter: 

– Jag är inte orolig, men jag har vidtagit 
åtgärder, till exempel att begränsa mina konton 
i sociala medier. 

Georg Lagerberg är enhetschef för 
Mediestödsnämndens kansli på Myndigheten 
för press, radio och tv. Han beklagar att 
Norbäck vill lämna nämnden. 
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– Vi har haft ett gott samarbete så jag tycker att 
det är tråkigt att hon slutar. Men jag har full 
respekt för att hon har landat i den slutsats som 
hon har gjort. 

Han beskriver en medieutveckling med allt fler 
nya aktörer i ytterkanterna. 

– Jag vill inte tala om dem som en kollektiv 
grupp, eftersom de delvis agerar olika. Men det 
stämmer att vi har haft ett tryck på oss och våra 
medarbetare, inte minst efter vårt 
decembermöte där vi fördelade ut 
redaktionsstöden, där flera enskilda 
medarbetare blev omskrivna på ett märkligt 
sätt. 

Vad tänker du om Maria Norbäcks skäl att 
sluta? 

– Jag vet inte om jag ska ha så mycket åsikt om 
det. Vi har bara att hantera det regelverk som vi 
är satta till att tillämpa, vilket jag anser att vi 
har gjort. I slutändan är det upp till politikerna 
att dra slutsatser utifrån våra 
sammanställningar och fatta beslut om systemet 
bör dras åt på något sätt.  

Under fredagen presenterade 
Mediestödsnämnden vilka medier som beviljats 
stöd för lokal journalistik. Syftet är att stödja 
insatser för att täcka svagt bevakade områden, 
så kallade ”Vita fläckar”. Totalt får 245 aktörer 
dela på 140 miljoner kronor. 

Efter att listan presenterats riktades kritik mot 
myndigheten på Twitter sedan det blivit känt att 
den högerpopulistiska Samnytt beviljats 49 000 
kronor i mediestöd för att bevaka Rinkeby och 
Tensta. 

Kajsa Haidl 

kajsa.haidl@dn.se 
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30 Vistelseförbud för 
barn föreslås 
Regeringen vill att socialtjänsten ska kunna utfärda 
vistelseförbud för barn på väg in i kriminalitet. Tanken 
är att ett barn i riskzon ska kunna förbjudas att vistas 
på en olämplig plats. Nu tillsätts en utredning. 

Socialminister Lena Hallengren (S) understryker att 
det inte handlar om att kollektivt förbjuda barn att 
vara på olämpliga platser. 

– Det är en åtgärd som ska sättas in enskilt för ett barn 
som inte ska vistas i vissa miljöer, säger hon. 

TT 

30 Gängkriminella 
deltog i upplopp 
Ett bråk där uppemot 100 personer deltog urartade på 
fredagskvällen i Göteborg. 

Vissa av de inblandade har kopplingar till kriminella 
nätverk, uppger polisen som inleder en så kallad 
särskild händelse eftersom man befarar ytterligare 
våld. 

Händelserna tog sin början i stadsdelen Hjällbo redan 
vid 17-tiden på fredagen, och framåt midnatt hade ett 
30-tal personer omhändertagits, de flesta i 20-
årsåldern. 

TT 

430



3  45 000 
kronor i skadestånd samt dagsböter blev straffet för 
den man som dömts för att han stulit en gravsten från 
en kyrkogård i Ulricehamn, skriver Ulricehamns 
Tidning. Mannen har hävdat att han tog stenen för att 
ge i present till en vän. 

TT 

30 Mordmisstänkt i 
Örebro frisläppt 
En man som greps under fredagen, skäligen misstänkt 
för mord på en 47-årig man utanför Örebro, har 
försatts på fri fot, rapporterar P4 Örebro. 

Den 47-årige mannen dömdes på fredagen till 18 års 
fängelse och skulle häktas, men polisen hittade honom 
avliden i en bostad. 

Mannen som nu är försatt på fri fot befann sig på 
samma adress som 47-åringen, enligt polisen. Mannen 
förekommer fortfarande i utredningen men 
misstankarna mot honom har försvagats. 

TT 
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30 Jessica: Inte ens 
Ebba Busch orkar leva 
upp till det nionde 
budet 
Nionde budet. Du ska inte ha begär till din nästas hus. 

Här är budet specialdesignat för alla med stockholmsk 
etnicitet. Få folkgrupper pladdrar hellre och högre om 
bostäder. Vår sjukliga bostadsfixering är svårkurerad 
eftersom vi är gravt och lyckligt medberoende till alla 
hemnet-knarkare. 

Kan själv inte få nog av att yvas över bostadspriser som 
övergår både förstånd och livsinkomst. Har vänner 
som gärna himlar med ögonen över vad grannarna fått 
för sin lya, kanske i hopp om att själva kunna casha 
hem. 

Inte ens pandemin stillar vårt begär efter andras hus. 
Det flyttar bara ut, från tullar till tallar, från 

kvadratsmart till hektarstort. Och vem kan klandras? 
Hur ska en sekulär själ förväntas vara gudagod om inte 
ens Ebba Busch orkar leva upp till det nionde budet? 

Som hyresrättsaktivist söker jag kickarna på 
bostadsförmedlingens sajt. Har skannat sidan dagligen 
i många år på jakt efter drömlyan. Intensivt spanat 
efter en rödtimrad stuga, nära hav, nära park, nära 
torg, nära t-bana och nattöppen nödkiosk. Gärna ett 
hundratal 1700-talskvadrat inbäddade i syrén, ros och 
päron. 

Har lika intensivt förbannat alla som tack vare 
decenniers kötid stått emellan mig och de få 
drömkåkar som uppenbarat sig. Hade gärna varit 
askungen i bostadssagorna vi återberättar till leda för 
20-talets ungdomar. De som ser fram emot ett 
sexmannakollektiv i tredjehand för att slippa bli 
mambos. 

Ett av få instagramkonton jag slaviskt följer heter 
talande nog #somewhereiwouldliketolive. Det ger en 
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bildkavalkad av fullständigt makalösa hem världen 
över. 

Favoriten är en hängmatta som, likt en trygg vagga, 
gungar på en glasveranda på molnnivå. Uppenbart 
manipulerad påminner den ändå om mormors 
favoritpsalm ”Jag har hört om en stad ovan molnen, 
ovan jordiska, dimhöljda länder”. En 
begravningspsalm som väl matchar bostäder att dö för. 

Hörde mig faktiskt häromveckan säga att ”här kan jag 
dö”. Efter decennier på knappt bobara kvadrat närmar 
jag mig drömmen. Tvåan i Tumba är inga hundra 
kvadrat, men har veranda och spår av förhistorisk 
kakelugn. Den ligger varken nära hav, torg eller t-bana. 
Men hyfsat nära grusväg, sjö och pendel. 

Oavsett om resan slutar här så undrar jag om jag är 
botad. Slutar jag surt sukta efter andras stuckatur? 
Slutar jag att likt tinderfreaks skanna bostadssajter 
efter något annat när jag nu fått napp? Har jag hittat 
hem, till mitt eget hus, och inte min nästas? 

Här är det hur som helst gudagott att vara. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 
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31 Tele2 lovar åtgärder 
efter larmhaveri 
Tusentals trygghetslarm slutade fungera efter 
driftstörningar hos Tele2 i lördags. Nu ber telekom-
företaget om ursäkt. 

– Vi jobbar tillsammans med våra underleverantörer 
för att det inte ska kunna ske igen, säger 
kommunikationsansvarig Joel Ibson. 

Först vid 21-tiden på var de tekniska problemen 
åtgärdade. 

Flera av Tele2:s kunder drabbades, de som behövde 
hjälp uppmanades att ringa 112 och vårdpersonal 
sattes in för att åka ut och göra extra tillsyn. 

TT 

31 En anhållen efter 
dödsskjutning i Hjällbo 
En man i 40-årsåldern avled efter en skottlossning i 
Hjällbo i nordöstra Göteborg, och en man har anhållits 
misstänkt för mord. Ytterligare två personer skadades i 
samband med händelsen på söndagseftermiddagen. 

Polisen kopplar samman skottlossningen med upp-
loppen i Hjällbo i fredags, där uppemot 100 personer 
deltog. Ett 30-tal personer omhändertogs och enligt 
polisen har några av de inblandade kopplingar till 
kriminella nätverk. 

DN 

dn@dn.se 
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31 Död person funnen i 
Hammarby Sjöstad 
En man har hittats avliden i vattnet vid 
Hammarby Sjöstad i Stockholm. Polisen har 
upprättat en anmälan om misstänkt mord. 

En privatperson hittade kroppen strax före klockan 9 
på söndagsmorgonen och larmade polisen. 

– Det verkar som att kroppen har legat i vattnet ett tag. 
Nu är kroppen medtagen från platsen och man 
kommer att göra en rättsmedicinsk undersökning för 
att fastställa dödsorsaken, säger Anna Westberg, press-
talesperson på Stockholmspolisen. 

Nu ska polisen göra slagningar på försvunna personer, 
för att se om någon överensstämmer med 
signalementet som finns. Anmälan om misstänkt mord 
är, enligt polisen, rutin när det inte går att utesluta 
brott vid dödsfallet. 

Jenny Nyman jenny.nyman@dn.se 

31 Ung kvinna 
knivskuren i halsen – 
tre gripna 
En ung kvinna knivskars svårt i Upplands Väsby, norr 
om Stockholm, natten till söndag. Tre personer, även 
de unga kvinnor, har gripits efter dådet. 

Brottsoffret, som är i övre tonåren, knivskars i halsen 
och buken och fick allvarliga skador. Hon flögs till 
sjukhus med ambulanshelikopter. 

Tre kvinnor, även de i övre tonåren, har anhållits. 
Polisen rubricerar ärendet som försök till mord, 
drograttfylleri, grovt brott mot knivlagen, ringa 
narkotikabrott och skyddande av brottsling. En A-
traktor har tagits i beslag. 

– Vi har hört ett flertal vittnen och genomfört en 
teknisk undersökning. Nu hålls förhör med de 
misstänkta personerna, tillsammans med socialen och 
föräldrar för de två som är minderåriga, säger Anna 
Westberg vid polisen. TT 

435



31 Polisjakt efter 
knivdåd vid 
Västermalmsgallerian 
Polisens jakt på en gärningsperson efter det dödliga 
knivdådet utanför Västermalmsgallerian fortsätter. 
Men utsikterna ser goda ut, enligt presstalesperson 
Anna Westberg. 

En man i 25-årsåldern avled och en jämngammal man 
skadades svårt vid knivskärningen i fredags. Den 
skadade vårdas fortfarande på sjukhus och hans 
tillstånd beskrivs som allvarligt men stabilt. 

– Polisen är väldigt intresserad av att komma i kontakt 
med vittnen som kan ha sett eller filmat förloppet vid 
brottsplatsen, säger Anna Westberg. 

TT 

01 Brister när solskydd 
kontrollerades 
Solskyddsprodukter på den svenska marknaden kan ha 
stora brister, enligt en granskning från 
Läkemedelsverket. 

Av 15 produkter som undersökts under våren saknade 
sex stycken bevis för den utlovade solskyddseffekten. 
Samtidigt hade alla utom fyra brister i 
produktmärkningen. 

– Det här är allvarligt. Det är viktigt att skydda sin hud 
från solstrålning och därför är det extra viktigt att de 
solskyddsprodukter som finns på marknaden fungerar, 
säger Magnus Crona på Läkemedelsverket. 

TT 
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01 Stort pådrag efter 
att man skjutits vid t-
banan 
En man i 25-årsåldern sköts på måndagen till 
döds i Husby i västra Stockholm. Sent på 
kvällen greps en av två misstänkta -
gärningsmän.  

Skottlossningen som ledde till att en man avled skedde 
utomhus närheten av tunnelbanestationen Husby vid 
15.30-tiden. Polisen sökte i går efter två misstänkta 
gärningsmän, varav en greps senare på kvällen. Det är 
oklart om de är kända av polis sedan tidigare. 

Brottsrubriceringen är mord samt grovt vapenbrott.  

På torget där skottlossningen utbröt var det i går stora 
avspärrningar. Ett tiotal polispatruller var på plats och 
pratade med vittnen. En polishelikopter hovrade över 
stadsdelen och stämningen i området sades vara 
upprörd. 

På polisens order stoppade SL trafiken på 
tunnelbanans blå linje 11 mellan Akalla och Kista i 
båda riktningar. Efter någon timme kom tunnel-
banetrafiken i gång, men utan att tågen stannade vid 
Husby station. 

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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01 Utredning om 
misstänkt för mord 
klar 
En man som misstänks ha knivmördat en närstående 
kvinna på påskafton i en lägenhet i Flemingsberg i 
Huddinge söder om Stockholm lider inte av en allvarlig 
psykisk störning, enligt den rättspsykiatriska utredning 
som Rättsmedicinalverket har genomfört. 

Enligt rättsutlåtandet led han inte heller av en allvarlig 
psykisk störning vid tiden för det misstänkta brottet. 

Mannen kan därmed inte dömas till rättspsykiatrisk 
vård om han skulle fällas i domstol. 

Enligt en skrivelse som åklagaren skickat in till 
domstolen har mannen erkänt att han högg kvinnan 
till döds. Mannens försvarare vill dock inte 
kommentera sin klients inställning till misstankarna. 

Polisen har tidigare uppgett att flera personer ska ha 
befunnit sig i lägenheten vid tiden för brottet. 

Mannen, som är i 45-årsåldern, greps direkt på platsen 
och har sedan dess suttit häktad misstänkt för mord. 
Åtal har ännu inte väckts. 

TT 
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01 Äldre varnas för 
bedragare 
Polisen i Stockholm har den senaste tiden fått 
in flera anmälningar där bedragare ringer 
äldre och utger sig för att komma från bankens 
säkerhetsavdelning. 

I ett pressmeddelande uppger polisen att 
anmälningarna rör fall där personer ringt till äldre och 
påstått att de varit utsatta för ett bedrägeriförsök. 
Därefter har de äldre fått besök i hemmet av 
bedragarna. 

– Bedragare anpassar sig till det som sker i samhället 
och är väldigt duktiga på att inge förtroende. De 
använder sig att flera olika sätt för att komma in till 
äldre personer, men om du är lite mer besvärlig och 
jobbig kan du försvåra ordentligt för personen som 
försöker lura dig, säger Fanny Göthberg vid 
bedrägerisektionen för polisen i region Stockholm. 

Polisen har noterat flera fall där äldre personer 
övertalas att lämna ifrån sig både kontokort, kontanter 
och smycken. 

Nyligen ledde en sådan händelse till att en kvinna i 90-
årsåldern blev av med 500 000 kronor när hon blev 
avlurad sitt kontokort och smycken. 

Och för någon vecka sedan blev en annan kvinna lurad 
på sitt kontokort med tillhörande kod. En okänd 
person tog därefter ut 15 000 kronor från hennes 
konto. 

Metoderna som bedragarna använder varierar dock, 
konstateras det. Därför kan förfarandet mycket väl 
komma att ändras. 

Enligt polisen kan det vara svårt att bevisa vem eller 
vilka som lurat brottsoffret. I vissa fall kan 
övervakningsfilmer vara till hjälp. Sker bedrägeriet via 
nätbaserade överförningar kan det eventuellt finnas 
elektroniska spår. 

Andreas Nordström andreas.nordstrom@dn.se 
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01 18-årige rapparens 
mamma: Jag är 
jätterädd och upprörd 
Rapparen Yasin Mahamoud misstänks för att 
ha planerat ett brutalt människorov av en 
tonårig rappare. När offrets föräldrar förhörs i 
rätten säger mamman att hon blir livrädd 
när hon insett vad sonen utsatts för. 

– Jag är jätterädd och jätteupprörd. Det är 
fruktansvärt obehagligt. 

Hennes son varnar att något mycket allvarligt 
kan hända och att mamman måste flytta. 
Senare framkommer att ett bombdåd planerats 
mot hennes bostad, enligt åklagaren. 

Mamman till den unge rapparen berättar på 
måndagsförmiddagen i Stockholms tingsrätt om att 
hon den 20 april förra året gjorde en polisanmälan 

sedan hon fått vetskap om att hennes son utsatts för ett 
rån. 

– Jag började fråga och undra vad som hade hänt. Han 
hade rispor i ansiktet. Jag var väldigt orolig, det var 
något som inte stämde, berättar mamman.  

Kammaråklagare Ida Arnell frågar vidare om 
händelsen. Mamman säger att sonen kom hem och var 
skärrad. Han hade rispor i ansiktet och släckte snabbt 
lamporna i bostaden.  

– Han ville inte anmäla. Jag tyckte att det var konstigt 
att inte anmäla ett rån. Han blev arg när jag anmälde. 

Sonen, den i dag 18-årige rapparen, säger senare att 
mamman måste flytta från sin bostad, men han ska 
inte ha berättat exakt varför. 

– Det var obegripligt för mig att jag skulle flytta. Till 
slut sa han till mig: ”Du förstår inte. Du måste flytta 
därifrån.” Så berättade han att jag förmodligen får se 
bilder som läggs ut på honom. Och jag blev… herregud. 
Det var några personer som ville ha pengar. Väldigt 
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mycket pengar, säger mamman som först senare 
förstår att sonens vädjan om att hon ska flytta är 
kopplat till det bombhot som ska ha uttalats vid 
kidnappningen. 

Enligt åtalet ska den 32-årige gängledaren ha 
informerat en annan medlem om hur ”han kommer att 
fixa en bomb” som ska placeras utanför rapartistens 
mammas bostad. Men när bombdådet ska genomföras 
avbryts planerna hastigt då det finns polisbevakning på 
platsen. Den aktuella bomben beslagtogs senare av 
polis den 2 juni i en lägenhet i Vårberg. 

Mamman berättar vidare att eftersom sonen inte 
tänkte betala några pengar så skulle de förnedrande 
bilder som togs vid kidnappningen läggas ut. Under 
förhöret i rätten berättar mamman om hur sonen 
berättat om vad som möjligen väntade. 

– Och där försökte väl han förbereda mig lite på det, 
säger hon. 

Det ska ha framgått att det fanns ett krav på att betala 
stora summor pengar för att bilderna inte skulle 
komma ut. Ida Arnell frågar mamman om hon tänkte 
betala pengar.  

– Om något hade blivit bra så hade jag kunnat betala 
vad som helst.  

På en fråga från åklagaren Ida Arnell om hur mycket 
pengar som kidnapparna ville ha svarar mamman att 
det handlade om miljonbelopp. I polisutredningen har 
summan tre miljoner kronor framkommit. Mamman 
vill dock inte precisera summan i förhöret, och betonar 
att det inte var möjligt att betala så stora pengar ens 
om de hade bestämt sig för att göra det.  

– Det går inte. Det kan man inte. Man kan inte ta ut så 
mycket pengar i dag. Man kan inte ta ut flera miljoner. 
Det kan man inte i dag, säger hon. 

Under måndagen förhörs även rapartistens pappa i 
rätten. Ida Arnell frågar hur hans son har mått efter 
det inträffade. 
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– Han har mått dåligt. Väldigt dåligt. Svårt att sova, 
säger pappan. 

Den 18-årige rapartisten har inte velat medverka alls 
vid rättegången. 

Den 24 maj inleddes förhandlingarna mot rapparen 
Yasin som tillsammans med två andra rappare och 11 
medlemmar i olika nätverk står anklagad för 
delaktighet i planläggningen av den brutala 
kidnappningen. I polisförhör har Yasin Mahamoud 
varit mycket fåordig, men när han förhördes i rätten i 
slutet av förra veckan berättade han att han fått en 
krypterad encrotelefon och träffat offret, men sedan 
fått onda aningar och försökt avstyra ett eventuellt 
händelseförlopp. 

Adam Svensson 

adam.svensson@dn.se 

02 Åtal mot ägare och 
anställda på World 
Exchange i 
pengatvättshärva 
Under täckmantel av pengaväxling misstänks 
en affärsman ha varit mellanhand i narkotika-
affärer och hjälpt till att tvätta brottsvinster på 
över 200 miljoner kronor. 

Nu väcks åtal i den jättelika utredningen mot 
ägare och anställda på World Exchange AB i 
Stockholm. 

Det lilla kontoret vid Mariatorget på Södermalm 
verkade ha alla papper i ordning och godkändes 
löpande av Finansinspektionen. Omsättningen om 
cirka en kvarts miljard kronor om året kom, enligt 
bolagets redovisningar, från pengaväxling och 
betalningsförmedling. 
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Men när polisen slog till sprack fasaden. 

På olika platser i lokalen, bland annat ovanför 
innertaket, hittades välfyllda plastpåsar märkta med 
namn och smeknamn på ett stort antal kända 
kriminella i Stockholm. När alla påsar öppnats kunde 
polisen räkna till cirka 15 miljoner kronor i olika 
valutor – oredovisade pengar som misstänktes komma 
från brott. 

Ett år senare är polisutredningen mot personerna 
bakom World Exchange AB nu klar. Nu väcks åtal mot 
tolv personer för bland annat grovt narkotikabrott och 
synnerligen grov penningtvätt. Totalt misstänks över 
200 miljoner kronor i brottspengar ha passerat 
företaget. 

Huvudåtalad är kontorets ägare och chef: en affärsman 
i 50-årsåldern från södra Stockholm. Enligt åklagarna 
har han varit den finansiella spindeln i nätet för en stor 
del av narkotikahanteringen i Sverige. 

– Vi påstår att han är den som har organiserat 
hanteringen av alla de här pengarna, vilket gjort det 
möjligt för ett antal kriminella nätverk att tvätta 
brottsvinster och återinvestera dem i narkotika, säger 
inspektör Magnus Sohlén vid Aktionsgrupp Stockholm. 

Den huvudåtalade, som nekar till brott, ska också ha 
agerat mellanhand i narkotikaaffärer. 

– Encrochatdata och annan bevisning visar, enligt vår 
uppfattning, att han har förmedlat pengar från 
narkotikaköpare till säljare, säger Magnus Sohlén  

Rättegång inleds i Stockholms tingsrätt den 22 juni och 
väntas pågå till oktober. 

Lasse Wierup 

lasse.wierup@dn.se 
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02 Strängare straff för 
våldtäkt föreslås 
Regeringens sexualbrottsutredning föreslår skärpta 
straff för våldtäkt. Minimistraffet föreslås höjas från 
två till tre år. Ministraffet för sexuellt övergrepp 
föreslås höjas till sex månaders fängelse. För grovt 
sexuellt övergrepp föreslås minimistraffet höjas till ett 
år. 

TT 

02 Den anhållne 
beskrivs som ”soldat” 
knuten till ett 
kriminellt nätverk 
En redig person som arbetade hårt för sin 
familj. Så beskrivs den man som sköts till döds 
i Göteborgsstadsdelen Hjällbo. Dödskjutningen 
inträffade mot en fond av vad polisen kallar 
kriminella släktnätverk. 

Polisen är förtegen om vilka motiv som kan ha 
legat bakom dådet. 

Tidigt på söndagseftermiddagen inkommer larmet: 
Skottlossning i Hjällbo. 

En man i 40-årsåldern är död, skjuten i huvudet. 
Ytterligare två personer är skottskadade och förs till 
sjukhus. Skottlossningen sker i den butik i Hjällbo 
centrum där den mördade mannen arbetar. 
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Några timmar senare meddelar polisen att en 
misstänkt gärningsman är gripen. Senare på kvällen -
anhålls han som misstänkt för mord. 

Fevza Besirevic bor i området och är stamkund i 
butiken. När hon insåg vem som dödats blev hon djupt 
bedrövad. 

– Nej, inte han ... Jag tyckte mycket om honom. Han 
var ofta i kassan och pratade bosniska med mig. Han 
lärde sig mitt språk för att kunna hälsa på mig, säger 
hon till DN. 

Mordet kan sägas vara kulmen på en orolig helg i 
stadsdelen Hjällbo i nordöstra Göteborg. På fredagen 
drabbade två större grupper, enligt polisen totalt 
uppemot 100 personer, samman i stora slagsmål på 
torget i Hjällbo och på parkeringsplatsen utanför den 
Ica-butik som ligger i anslutning till stadsdelens 
centrum. 

– Plötsligt blev hela torget svart av människor och först 
trodde vi det var något slags firande, men sedan kom 

några rusande åt vårt håll och då blev vi rädda och gick 
snabbt hemåt, säger Fevza Besirevic, som var på plats 
när oroligheterna började. 

32 personer omhändertogs i samband med 
oroligheterna och tre av dem begärdes häktade som 
misstänkta för våldsamt upplopp. 

Händelserna beskrevs inledningsvis som en del i en 
konflikt mellan två kriminellt belastade släktnätverk. 

Men den bilden tycks bygga på en förenkling. 
Mordoffret har aldrig dömts för något brott och han 
beskrivs av flera personer som DN talat med som en 
ordningssam och hårt arbetande person. 

– Jag vet inte allt som polismyndigheten vet. Jag 
jobbar med att komma nära människor och jag 
behöver komma extra nära människor som riskerar att 
hamna fel, politiskt, religiöst eller i kriminalitet, säger 
Ulf Boström, integrationspolis och kommunpolitiker i 
Göteborg. 
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Den mördade mannen var inte en av dem som Ulf 
Boström behövde komma extra nära. De kände 
varandra ytligt, hälsade på varandra när Ulf Boström 
var i området. 

– Jag kände honom inte på djupet utan genom hans 
familj. Han var respektfull, trevlig, lätt att prata med 
och han hade åsikter om samhället. Så vitt jag vet så 
var han en redig person som arbetade hårt för att göra 
livet bättre för sig själv och för sin familj, säger 
Boström. 

Den släkt som den mördade mannen tillhörde är vitt 
förgrenad och flera av hans släktingar driver företag i 
Göteborg. Genom dessa utövar delar av släkten 
inflytande på lokalsamhället i nordost, säger Ulf 
Boström: 

– Det är en väldigt stor släkt och de arbetar med olika 
affärsverksamheter. Familjen har lyckats skapa sig en 
plattform genom sina affärsverksamheter. 

I nordöstra Göteborg finns ytterligare en stor och 
inflytelserik familj. Det är en familj som alla som bor i 
området känner till och många måste förhålla sig till. 
Enligt polisen ingår ett antal av familjens medlemmar i 
vad som kallas för ett kriminellt släktnätverk. Flera av 
de mer framträdande individerna i nätverket är dömda 
för allvarliga narkotika- och våldsbrott. 

Enligt uppgift till DN är den person som nu har 
anhållits för mordet inte en familjemedlem, men han 
ska vara knuten till det kriminella nätverket och 
beskrivs som en ”soldat”. 

Två av de tre personerna som begärts häktade för 
våldsamt upplopp delar efternamn med de personer 
som ingår i släktnätverket. 

En av dem dömdes 2018 för narkotikabrott. Han greps 
av polisen när han skulle hämta ett kilo amfetamin. 

Varför den ostraffade mannen blev måltavla för tungt 
kriminellt belastade personer kan, eller vill, polisen 
ännu inte svara på. Christina Lindgren, chef för 
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spaningsenheten i polisregion Väst, är fåordig när DN 
frågar om möjliga motiv till mordet: 

– Det är inte klart ännu, säger hon. 

Åklagaren Sara Toreskog är förundersökningsledare i 
det ärende som gäller mordet. ”Kan inte svara på några 
frågor om eventuellt motiv i nuläget”, skriver hon i ett 
mejl till DN.  

Carl Cato 

carl.cato@dn.se 

Kristina Hedberg 

kristina.hedberg@dn.se 

02 Stockholmspolisen 
oroad över våldsspiral 
Två mord inom loppet av några timmar i 
nordvästra Stockholm. Polisen ser en 
illavarslande våldsspiral i utsatta områden, 
men de anar också en ljusning – där de boende 
vågar prata med polisen.  

– Det är en stor förändring, en positiv resa, 
säger biträdande lokalpolisområdeschef 
Anders Djurestad. 

Mitt på måndagseftermiddagen i centrala Husby slog 
gärningsmännen till. Offret, en man i 30-årsåldern, 
sköts på öppen gata i närheten av tunnelbanan. 
Poliserna på plats påbörjade hjärt- och lungräddning 
inför tiotals chockade människor. Mannen fördes till 
sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Några 
timmar senare greps en misstänkt gärningsman i 
nordvästra Stockholm. 
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Morgonen därpå greps ytterligare en person. 

– De är båda anhållna på sannolika skäl för mord, 
säger kammaråklagare Alexandra Bittne.  

Många personer ska ha blivit vittnen till skjutningen 
och Alexandra Bittner vädjar till alla som vet något att 
berätta om sina iakttagelser för polisen.  

– Det är väldigt tidigt i utredningen och ju mer 
information vi får desto bättre. Det finns ingen detalj 
som är för liten, säger hon. 

Senare samma dygn, strax före midnatt, sköts en 
annan man i Hjulsta, några kilometer från Husby. I går 
kväll pågick fortfarande polisens jakt efter en 
gärningsman. 

Lokala polisen har inlett en insats i syfte att stärka 
utredningen och öka tryggheten i området, berättar 
Anders Djurestad, biträdande lokalpolisområdeschef. 
Polisen utreder huruvida det kan finnas ett samband 
mellan dåden. 

– Vi försöker hitta kopplingar och det gör vi utifrån 
vilka som har avlidit, och kontakter som de har haft. 
Det är olika teorier: Är detta en hämnd? Är det ett helt 
annat ärende? Eller är det kanske kopplat till ett äldre 
ärende? Det är väldigt tidigt i utredningen och vi 
jobbar därför väldigt brett, säger Anders Djurestad. 

Våldet har blivit råare, anser Djurestad.  

– Jag tycker att det är förkastligt, man har tappat alla 
spärrar och utsätter alla i området för livsfara. Det är 
mycket oroande. 

Parallellt har det skett en annan, positiv utveckling i 
Stockholms utsatta områden. 

– Vi pratar mycket om tystnadskultur utifrån 
skjutningar och gängkriminalitet. Men efter ett antal 
våldhändelser 2020 hade vi en särskild insats där vi 
höll över 2 300 förhör. Då var den generella bilden att 
människor är villiga att prata med polisen. Det är en 
stor förändring, en positiv resa, säger Anders 
Djurestad. 

Marijana Dragic 

marijana.dragic@dn.se 
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02 
Dataspelsdrottningen 
vill göra världen mer 
nördig 
Den svenska dataspelsbranschen omsätter lika 
mycket som exporten av järnmalm och växer så 
det knakar. Ett av de ledande företagen är 
Paradox Interactive som gör spel om historia, 
krig och universum. 

– Våra spelare är nördar – och det är coolt. Det 
är respektlöst att förklena dem som gör något 
av nöje och djupt intresse, säger vd Ebba 
Ljungerud. 

aradox huserar på flera våningar i en fastighet på söder 
i Stockholm. Ett av rummen har renässanstema. Där 
tar Ebba Ljungerud, som haft vd-tronen i snart tre år, 
plats för fotografering i en sammetsklädd karmstol 
(second hand, betonar hon). 

– Vi är nog en unik fågel på marknaden, vi gör smala 
och ganska svåra spel med mycket historia, krig, 
stadsbyggnad, kolonialisering av Mars. Vi talar om 
djupa strategispel. 

Vad är motsatsen, Candy Crush? 

– Ja, ett spel som man direkt förstår hur man ska 
spela. Men jag älskar Candy crush också. 

Ebba Ljungerud bytte spelande mot spel i augusti 
2018, när hon kom från posten som försäljningschef på 
gamblingbolaget Kindred (tidigare Unibet). 

– Likheter? Det handlar om underhållning, det jag 
brinner jag för, men sedan är det helt olika typer av 
spelare, som drivs av helt olika saker. 

Vad vet du i dag som du inte visste när du kom hit? 

– Jag visste att detta är en artistbransch, jag hade ju 
suttit i styrelsen i fyra år, men nu känner jag det. Den 
här branschen drivs av passion, vi är inget techbolag, vi 
bara råkar använda tekniken för att skapa. 
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– Det har också visat sig under pandemin, när många 
teknikföretag tycker att det funkar bra med 
distansarbete så lider vi ganska mycket av det. Detta är 
konst, kultur, här behövs den kreativa processen. 

Men den ska förstås generera pengar också. Och det 
gör den uppenbarligen. Paradox omsättningen har 
trefaldigats mellan 2016 och 2020, till nästan 1,8 
miljarder. Nettovinsten fördubblades under samma 
tid, den var i fjol närmare en halv miljard. 

I dag är man ett förlag med 700 anställda i sex länder, 
som ger ut egna och andra studios spel, och värderas 
till cirka 19 miljarder på börsen. 

Börsvärdet är nästan fyra gånger högre i dag mot när 
ni startade, men i år det minus 30 procent? 

– Jag kan inte kommentera börskursen, det är inte 
riktigt min roll. Börskurser går upp och ner. Det vi 
säger till investerarna är att detta är en långsiktig 
industri, vi ska växa under lång tid. 

Paradoxfansen över hela världen, 5 miljoner spelare 
varje månad, jublade härförleden när bolaget 
annonserade att man kommer att lansera Victoria 3, 
där man ska bygga sin idealvärld under 1800-talet. Det 
är elva år sedan tvåan kom. 

– Det har dröjt innan någon har velat gör uppföljaren. 
Det är så det fungerar med nya spel, någon person 
måste driva, måste äga visionen. 

Bland förlagets andra titlar märks Cities:Skylines, 
Stellaris, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts 
of Iron, Surviving Mars. Företagets motto är att ”göra 
världen nördigare”. 

– Det betyder att vi vill öppna upp för flera olika 
intresseområden – det finns folk som är extremt 
intresserade av dinosaurier, ledarskap, vampyrer, 
världskrigen, vägkorsningar. Att vara nörd är att vara 
passionerad, man ska ha respekt för att folk vill kunna 
mycket om något. Det är coolt att vara nörd. 

Så nörd är inte kuf för dig? 
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– Verkligen inte! Det är ett positivt ord. 

Så när DN tar upp fördomarna om spelindustrin och 
dess utövare och nämner debatten om att spel 
förslappar och förfetar kommer det syra i Ebba 
Ljungeruds röst: 

– Om någon vill lägga tid och energi på något man 
tycker om, så är det förmätet av andra att ha 
förklenande åsikter om det. Jag tycker det är 
respektlöst att döma folk utifrån vad de lägger sin tid 
på. 

– Men förstås ska barn också hinna med skolan och att 
vara ute, träffa kompisar. Men man får inte glömma att 
det finns ett socialt liv även på nätet, det har inte minst 
blivit tydligt under pandemin när skolorna i många 
länder varit stängda. 

Per Strömbäck är talesman för branschorganisationen 
Dataspelsbranschen och har varit med sedan ”det togs 
babysteg på 90-talet”. 

– Då talade vi om en bransch på kanske 100 personer i 
Sverige, och jag kände nog alla. I dag handlar det om 
10 000 anställda, en tredjedel av dem finns utomlands. 

Enligt den senaste statistiken, från 2019, omsatte 
branschen 24,5 miljarder, det mesta säljs till andra 
länder. Det är ungefär lika mycket som den svenska 
exporten av järnmalm. 

– Vi kallar oss inte basindustri, men blir glada om 
andra gör det. Vi växer mycket starkt och utan att 
förbruka särskilt mycket naturtillgångar. Räknat 
utifrån försäljning, investeringar och 
utbildningskvalitet är vi ungefär topp fem globalt. 
Minecraft är numera världens mest sålda spel, säger 
Strömbäck. 

Dataspelsbranschen har kommit in i den finansiella 
värmen på flera sätt. Tunga bankfonder och 
pensionsbolag investerar, i dag är 17 svenska bolag 
börsnoterade, dataspelsaktier blir alltmer populära för 
sparare. 
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– Det är ingen brist på kapital, teknik eller idéer, 
flaskhalsen är kompetensförsörjningen. Vi vill ha ännu 
mer satsning på yrkeshögskolor och stoppa 
kompetensutvisningarna, säger Per Strömbäck. 

Det där sista, att experter från utanför EU, inte får 
förlängt uppehållstillstånd på grund av något 
administrativt misstag känner Ebba Ljungerud väl till: 

– Vi har haft flera fall, där någon tidigare arbetsgivare 
till exempel missat någon betalning. Vi skulle mycket 
väl kunna göra fel själva, det är små marginaler och det 
kan bli en tragedi för den enskilde. 

– Kompetensen är ett ganska stort problem – vi är ju 
ett gäng företag här i Sverige som konkurrerar om 
samma personer, så vi får i högre grad leta utomlands. 

Ebba Ljungerud talar om en ”tuff bransch”, som 
globalt sett släpper 8 000–9 000 spel årligen och 
bildar en djungel som det är svårt att tränga ut igenom. 
Dessutom är ledtiderna långa – 2,5 år från idé till 
färdig produkt klassar hon som ”väldigt kort”. 

Det går åt en massa pengar innan ni börjar få betalt, 
hur kontrar ni det? 

– Vi är noga med att återinvestera en stor del av 
vinsterna i spelutveckling och så har vi en bred portfölj 
av spel som lever länge och där vi också säljer 
uppdateringar efter hand. 

Hon återkommer till att detta handlar om skapande, 
då gäller det att kunna säga stopp innan 
penningrullningen dragit i väg allt för kraftigt. Under 
första kvartalet lade bolaget två potentiella spel i 
frysen. 

– Det handlar nästan alltid om samma sak – en 
jättebra idé som där genomförandet inte fungerar. 
Historiskt har vi nog lagt ner 40 procent av projekten, 
och jag kan tänka mig att öka den andelen. Det funkar 
inte att säga till exempel ”nu ska vi bara ha tio 
procent”, då är risken att man blir skotträdd och inte 
vågar satsa. 

Hur kommer branschen att utvecklas tekniskt? 
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– Jag tror att den digitala nedladdningen av spel 
kommer att fortsätta vara basen, men jag ror att vi 
kommer att se en ökning av streamingen, alltså som 
med Netflix. Det skulle sänka barriären för nya spelare, 
som inte skulle behöva köpa en dyr specialdator. Men 
det kommer att ta tid, det är fortfarande för dyrt med 
data, inte minst våra spel är ju väldigt ”tunga”. 

Hur kommer Paradox att utvecklas? 

– Vi kommer absolut att ha kvar våra basspel, kärnan i 
det vi gör kommer att bestå, men vi kommer nog att gå 
in i någon ny genre som ligger nära det vi gör i dag. 

Med tanke på de långa ledtiderna, hur långt fram är du 
i din planering? 

– Så där 3–5 år, fast det enda man egentligen vet är att 
inga av de planerna kommer att stämma. Men man 
måste ha det tänket. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

02 En majoritet av 
storföretagen utsätts 
för företagsspioneri 
Fler än hälften av de största svenska 
börsföretagen har utsatts för försök till 
industrispionage, enligt en ny undersökning 

– Det kommer bara att bli värre och många 
anser att de får dålig hjälp av myndigheterna, 
säger Göran Grén, avdelningschef 
företagsjuridik på Svenskt Näringsliv. 

Helgens avslöjande om att amerikanska NSA med 
dansk hjälp avlyssnat politiker och näringslivsintressen 
sätter åter ljuset på industrispionaget mot svenska 
företag med spetsteknik. 

I DN:s intervju med Saabs vd Micael Johansson som 
gjordes nyligen sade han attackerna ”pågår hela tiden”, 
inte minst gäller det försök att komma åt hemligheter 
runt stridsflygplanet Gripen. Den bilden bekräftas i en 
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undersökning som Svensk Näringsliv gjort av företagen 
som ingår i OMX 30, alltså de 30 företag med mest 
omsatta aktier på Stockholmsbörsen. 

– Våra intervjuer visar att företagen lägger ned flera 
miljarder på att skydda sig mot angrepp varje år. Fler 
än hälften av dem uppger att de har utsatts för 
industrispionage eller försök till det, säger Göran Grén, 
avdelningschef för företagsjuridik på Svenskt 
Näringsliv. 

Johan Wiktorin, riskspecialist med företaget Intil, 
säger att det inte går att peka ut Sveriges mest utsatta 
företag. 

– Nej, inte med någon visshet, men det går ju att göra 
en bedömning och då hamnar man på Ericsson och 
Saab till exempel. 

Han menar att det finns en ny bransch som kan 
komma att utsättas alltmer: 

– Miljö- och energiteknik, där vi ligger långt framme. 
Här finns det stormakter som vill ta marknad och 
andra som inte vill att oljepriset går ner. 

På frågor om hur ofta man angrips av cyberbrottslighet 
uppger de intervjuade storföretagen ord som 
”konstant”, och ”dagligen”. Flera ser även att 
angreppen har ökat i omfattning under de sista åren. 

– Det är både från kriminella aktörer, och vad som kan 
antas vara främmande makt. Det finns även en utbredd 
bild hos företagen att den svenska staten inte tar hoten 
mot näringslivet på riktigt allvar 

De undersökta bolagen omsatte 2019 mer än 1 200 
miljarder kronor och hade fler än 500 000 anställda i 
världen, mer än 70 000 av dem i Sverige. 

– De ska man komma ihåg att de har finansiella 
muskler att investera i skydd. Det är betydligt värre för 
mindre bolag som sitter på avancerad teknik, 
menar Göran Grén. 
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Svenskt Näringslivs rapport nämner varken enskilda 
företag eller branscher. Samtliga företag har 
medverkat mot löfte om absolut anonymitet: 

– Det här är känsligt, det kan ju skada affärerna och 
många avstår från att anmäla incidenter för att de har 
dålig erfarenhet av säkerhetsmyndigheter. Problemen 
kommer att bli större genom till exempel 5G; vi har 
inte beredskap som samhälle att skydda oss, och en del 
av de intervjuade anser att staten gör för lite för att 
hjälpa dem. 

Vad vill ni att regeringen ska göra åt saken? 

– Fler utbildningsplatser inom it-säkerhet och mer 
resurser till ansvariga myndigheter. Vi skulle också 
vilja, som i andra länder, att företag kunde anmäla 
angrepp under sekretess. Drömmen vore en speciell 
myndighet, som i USA och Storbritannien, där 
säkerhetsmyndigheter och företagen kunde samverka, 
säger Göran Grén. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

Bakgrund. 
Med dansk hjälp har den amerikanska 
underrättelsetjänsten NSA spionerat på Sverige. 
Avslöjande kom i söndags efter en granskning av bland 
annat SVT Nyheter och Danmarks Radio. 

Den hemliga danska rapporten ”Dunhammer”, som 
kartlagt NSA:s övervakning under 2012 och 2014, visar 
att USA har avlyssnat flera svenska toppolitiker och 
tjänstemän med hjälp av fiberkablar som går mellan 
Sverige och Danmark. 

Det har inte framgått hur många svenska politiker som 
varit avlyssnade, men enligt en källa som bekräftat 
uppgifterna, rör det sig om ”politiker inom områden 
som underrättelsetjänster normalt intresserar sig för”. 
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02 HD: 13 år rätt straff 
i mordfall med 
brödkniv 
Högsta domstolen dömer en kvinna till 13 års 
fängelse för mord. Det är det andra mordfallet 
som nått högsta instans sedan lagstiftningen 
ändrades förra året. Kvinnan högg ihjäl sin 
pojkvän med en kniv. Direkt efteråt ringde hon 
efter ambulans och erkände att hon var 
skyldig. 

Utgångspunkten är 16 års fängelse för mord. 
När man vägde den typen av omständigheter 
mot varandra i brödknivsfallet kom HD fram 
till att straffvärdet var 14 års fängelse, men 
straffet sänks till 13 år eftersom kvinnan 
försökte rädda pojkvännen och att hon erkänt. 

TT 

02 SD-politiker åtalas 
för hets mot folkgrupp 
SD-politikern Bertil Malmberg åtalas för hets 
mot folkgrupp efter uttalande om folkgruppers 
IQ i Sörmlands regionfullmäktige. DN har 
tidigare skrivit om hur SD har tillsatt en 
utredning och att han uppmanats att lämna 
sina uppdrag. 

DN 
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02 DN rättar 
Havsnivån höjs snabbare än tidigare. I texten 
”Klimatkrisen driver fram fler rättsfall” i 
gårdagens DN beskrevs ett annat förlopp. 

DN 

03 15-åring döms efter 
vansinnesfärd 
En 15-årig pojke döms efter en vansinnesfärd i 
bil i Uppsala i våras, skriver Upsala Nya 
Tidning. Föraren jagades av polis och ska ha 
kört uppåt 100 kilometer i timmen. Han ska 
bland annat även ha kört mot rött och tvingat 
en annan bil att väja. Färden tog slut när bilen 
prejades av polisen. 15-åringen har erkänt och 
döms till ungdomsvård för grov vårdslöshet i 
trafik och olovlig körning. I bilen fanns även 
fyra passagerare. 

TT 
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02 DN-fotograf hotad 
vid kravallerna i 
Hjällbo 
Under helgens oroligheter i stadsdelen Hjällbo 
i Göteborg angreps fotografer och journalister. 
”Jag blev omringad och folk hotade att slå 
sönder min kamera om jag tog bilder på 
tumultet”, säger DN:s fotograf Veronika Ljung-
Nielsen som var på plats. 

Hundratals personer var enligt Göteborgs-Posten 
inblandade i upploppen i stadsdelen Hjällbo i 
nordöstra Göteborg under helgen. 32 personer 
omhändertogs och tre misstänks nu för våldsamt 
upplopp. På söndagen sköts en person till döds i 
Hjällbo och ytterligare två skottskadades. Flera 
journalister och fotografer hindrades från att bevaka 
händelsen. I söndags stoppades bland andra ett team 
från GP när de försökte ta sig fram till polisens yttre 
befäl. Även DN:s Veronika Ljung-Nielsen blev 

omringad av ett tiotal personer som hotade att förstöra 
hennes utrustning. 

– De stod så nära att jag inte kunde lyfta kameran. Det 
var väldigt olustigt, säger hon. 

Direkt när hon anlände till platsen konfronterades hon 
av två män i en bil. 

– De sa att en annan fotograf fått sin kamera 
sönderslagen, och att samma sak kunde hända mig. 
Det var nog i all välmening. Men det blev snabbt 
hotfullt, och då gjorde jag bedömningen att åka 
därifrån, säger Veronika Ljung-Nielsen. 

Tidningsutgivarnas vd Thomas Mattsson kallar 
agerandet ett hot mot demokratin: 

– Vi ser med oro på att inte ens en stor tidning i 
Sveriges näst största stad kan nyhetsförmedla fritt på 
öppen gata, när kriminella tar sig rätten att försöka 
stoppa journalister, säger han i pressmeddelandet. 

Per Bengtsson kultur@dn.se 
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03 Det är inte synd om 
de kriminella 
Är det inte dags att en gång för alla slå hål på myten 
om att de gängkriminella i själva verket är offer? Nu 
senast är det Miljöpartiets riksdagsledamot, Leila Ali-
Elmi, som påstår detta i en intervju med Göteborgs-
Posten (31/5). 

”Det är inte nyanlända som kaosar i förorten. Det är 
barn som är uppvuxna här”, säger hon först, och det är 
ju faktiskt riktigt: Det som slarvigt benämns som ett 
invandringsproblem handlar i själva verket om 
personer som är födda här, som är födda svenskar. 

Men sedan kommer det där snudd på obligatoriska 
urskuldandet i de här sammanhangen: ”De har inte 
riktigt fått en ärlig chans att vara en del av samhället. 
Det här är vad samhället skapat.” 

Vi kan för stunden bortse från den ovanligt luddiga 
blågula syndabock som Leila Ali-Elmi kallar ”sam-
hället”. Låt oss i stället fokusera på påståendet om att 

de som bor i utanförskapsområden aldrig får ”en ärlig 
chans”. De som ständigt upprepar detta borde 
avkrävas svar på vad mer samhället borde göra och ge. 

För sanningen är ju att alla som har turen att bo i 
Sverige inte bara får en ärlig chans, utan många. Och 
nästan alla tar någon av de chanserna, det gäller även i 
utanförskapsområdena. Den kvarstående lilla 
minoriteten har haft tillgång till samma saker som alla 
andra: De får kostnadsfri utbildning, så att de ska 
kunna jobba med det de vill, och de får tillgång till 
vård, och – det visar bland annat Diamant Salihus 
reportagebok ”Tills alla dör” – till en lång 
räddningslina av sociala insatser och uppfångande 
verksamheter när de väl är på glid. 

De är hästar som leds till vattnet, och visst, ibland är 
det som bjuds bara kommunens ljumma kranvatten i 
en vit plastmugg. Men de har all möjlighet att dricka. 
De bara väljer något annat. Och att kalla dem för offer 
är ett hån mot alla de många verkliga offren för deras 
våldskriminalitet. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 
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03 Åklagaren kräver 
hårdare straff i Lilla 
hjärtat-fallet 
Norrköping. Det var ett utdraget dödsförlopp. 

Kammaråklagare Helen Gestrin menar att 
mammans passivitet och likgiltighet inför 
dotterns skador gör att hon ska dömas för 
mord.  

Försvararen Emelie Righammar anser att 
bevisningen inte ens styrker att mamman 
kände till flickans skador och vill att hennes 
klient ska frikännas.  

Den treåriga flickan som kallades Lilla hjärtat hittades 
död under sin barnsäng, inlindad i plast, handdukar 
och lakan. Hon hade många skador på kroppen och 
flera narkotikaklassade preparat i blodet.  

För ett år sedan dömdes hennes mamma i Norrköpings 
tingsrätt för grovt vållande till annans död och 
narkotikabrott. Påföljden blev ett år och nio månaders 
fängelse. En dom som sedan överklagades av båda 
parter.  

Kort efter att flickan hittades död greps föräldrarna av 
polis. Inledningsvis berättade de i förhör om en 
fallolycka i badkaret. Men några veckor senare avled 
pappan i häktet, och mamman har sedan dess inga 
eller få minnen av händelsen. 

Tingsrätten kunde inte slå fast vem som orsakat 
flickans död och exakt hur det hade gått till. Däremot 
ansåg tingsrätten att mamman – som flickans 
vårdnadshavare – borde ha sett till att hon fick hjälp 
när hon var skadad och döende.  

Om treåringen fått komma till ett akutsjukhus i tid 
hade hon sannolikt överlevt, enligt åtalet. 

I hovrätten har fler uppgifter om mammans missbruk 
tagits upp. Det handlar bland annat om ett stort antal 
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inköp av narkotikaklassade preparat på 
droghandelsplatsen Flugsvamp. 

Men kammaråklagare Helen Gestrin tryckte i sin 
slutplädering framför allt på mammans 
”garantansvar”. 

– Det var ett utdraget dödsförlopp. Flickan levde, 
enligt rättsläkarens bedömning, i upp till femton 
timmar efter att hon fick skallskadan. Oavsett vad 
mamman själv har gjort så har hon varit medveten om 
skadorna och därmed också varit skyldig att se till att 
barnet får vård. Det har hon inte gjort. I stället har hon 
valt att göra ingenting, säger Helen Gestrin. 

I förhör och vittnesmål har det framkommit att 
mamman hade huvudansvaret för barnen. Helen 
Gestrin utesluter att mamman inte kände till att 
dottern var skadad. Hon hänvisar bland annat till 
några av de första förhören där mamman berättar om 
fallolyckan och att hon hjälper till med hjärt- och 
lungräddning. 

Helen Gestrin anser att mamman ska dömas för mord, 
alternativt grovt vållande till annans död.  

– Om hon inte varit likgiltig för att flickan skulle dö så 
har hon i alla fall varit medveten om riskerna och ändå 
låtit bli – och då borde hon dömas för grovt vållande 
till annans död – precis som tingsrätten ansåg. Men jag 
menar att hon borde få ett betydligt högre straff, säger 
Gestrin. 

Dagen efter att flickan, enligt åklagaren, avled ringde 
mamman och avbokade besök på barnavårdscentralen 
och umgänge med en anhörig.  

– Det visar att hon behövt förhindra andra från att 
träffa flickan under tiden, säger Helen Gestrin.  

Advokat Emelie Righammar anser att mamman ska 
frikännas på alla punkter, förutom de narkotikabrott 
hon erkänt.  

Righammar pekar på att inget av bevisen som anförs 
innebär att mamman – utom allt rimligt tvivel – är 
skyldig. 
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– Det är inte ens styrkt att hon var i lägenheten vid 
tidpunkten för fallolyckan och skulle hon ha varit det 
så går det inte att styrka att hon varit medveten om 
fallolyckan eller att de skador hon fått varit så 
allvarliga, säger hon.  

Under slutpläderingen framförde Righammar att 
mammans inledande förhör inte bör beaktas över 
huvud taget, med hänvisning till mammans psykiska 
ohälsa.  

– Jag anser att den här utredningen inte styrker att 
min klient har haft någon slags inblandning i det som 
lett till att flickan avlidit över huvud taget. Det är 
fullständigt solklart. Det finns en rad brister i 
utredningen som lämnar luckor som hade varit upp till 
utredande personal att täppa till. 

Dom kommer att meddelas den 21 juni. 

Josefin Sköld 

josefin.skold@dn.se 

"Det finns en rad brister i utredningen som 
lämnar luckor som hade varit upp till 
utredande personal att täppa till." 

Emelie Righammar, som är mammans försvarare 
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03 KD: Lagra data om 
utlänningar 
Migrationsverket ska uppta, lagra och söka 
biometriska data av alla utlänningar som söker sig till 
Sverige. Det föreslår KD för att komma åt vad de kallar 
arbetslivskriminalitet, med vilket avses 
arbetsmiljöbrott, bidragsbrott och ekonomisk 
brottslighet. 

TT 

03 Den misstänkte: Det 
var som att hjärnan 
slutade fungera 
Den misstänkte för knivdådet i Vetlanda ville 
återvända till hemlandet Afghanistan. 

Mannen minns inte mycket från de sju 
mordförsöken. 

– Det var som att hjärnan slutade fungera, 
säger han under rättegången. 

Rösten bär stundtals knappt när mannen, som i 
myndigheternas dokument är 22 år, förhörs under 
rättegången i Jönköpings tingsrätt. Han har åtalats 
misstänkt för sju mordförsök i Vetlanda den 3 mars. 

Han knivhögg till synes slumpmässigt utvalda 
personer inom loppet av 19 minuter. Under 
rättegången på onsdagen berättar han vad han tidigare 
har uppgett i förhör.  
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– Jag ville gärna bli utvisad, för jag kunde inte arbeta 
här, jag kunde inte studera och ville bara komma 
härifrån, till hemlandet, säger han under rättegången, 
via tolk. 

Veckan före dådet var han i dåligt psykiskt skick. 

– Jag mådde jättedåligt och försökte skära mig själv, 
säger han. 

Något tydligt motiv framkommer inte under 
inledningen av förhören med mannen. Han 
återkommer gång på gång till hur dåligt han mådde. 
Han säger sig inte ha något emot de personer han 
knivhögg. 

– Jag ville aldrig vara någon som stör andra 
människor, eller röra dem det minsta lilla. 

Mannen delger inte rätten många detaljer från själva 
attackerna. Han berättar först hur han attackerade två 
personer vid stationen. 

– Sedan utanför Willys attackerade jag en annan 
person. Det är som att jag inte såg någonting. Jag 
kände inte den personen. 

Sedan hörde han sirener från polisbilar och minns att 
han ”tar fram sina händer”. 

– Då tänkte jag att jag ska skära mig själv i halsen, men 
då sköt polisen mot mitt ben, säger han i domstolen. 

Det har konstaterats genom en så kallad liten 
sinnesundersökning att mannen kan ha lidit av en 
allvarlig psykisk störning vid gärningarna, och att det 
finns skäl för att genomföra en större undersökning. 

Mannen är medborgare i Afghanistan och kom till 
Sverige 2016. Han hade ansökt om förlängt 
uppehållstillstånd i Sverige och väntade på svaret vid 
tiden för knivdådet. 

Samtliga offer var män, i åldrarna 35–75 år. Fyra av 
dem fick livshotande skador. Flera knivskars i halsen. 
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Åklagaren ställer under förhöret en rak fråga om varför 
mannen gjorde det. 

– Det förstår jag inte, varför jag gjorde det, varför jag 
har attackerat andra personer, säger han. 

DN har tidigare avslöjat att det finns andra uppgifter 
kring mannens ålder. Han ska dessutom, enligt ett 
polisdokument, först ha tagit sig till Norge från 
Afghanistan 2015. Där ska han ha visat upp ett 
afghanskt pass där det stod att han var född 1988. I 
Norge nekades han asyl. 

Sofia Tanaka 

sofia.tanaka@dn.se 

03 Ordningsvakter får 
mer makt när polisen 
inte hinner med 
En ny rapport rosar ordningsvakters arbete på 
Stockholms gator. Det politiska styret vill se 
fler vakter för att komplettera polisens arbete. 
Samtidigt varnar forskare för att det kan 
utmana invånarnas demokratiska rättigheter. 

ngripandena är bara en ytterst liten del av arbetet – 
ändå är det den delen som ordningsvakterna får mest 
uppmärksamhet för.  

– Den delen är faktiskt ganska liten. Det är kanske 
maximalt 10–15 procent av vårt jobb, säger Hasse.  

När DN träffar honom och hans kollegor Annika och 
Mathias från Avarn Security har molnen precis börjat 
spricka upp, solen tittar fram och tidiga helgfirare har 
börjat hitta ut på Årsta torg. De tre ingår i Stockholms 
stads satsning på patrullerande ordningsvakter på ett 
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antal platser som tenderar att bli stökiga och i behov av 
uniformerad personal. Fredagen den 28 maj är en lugn 
dag, men ordningsvakterna vet av erfarenhet att man 
måste vara beredd på att rycka ut när som helst. 

Hur förhåller man sig till de hotfulla situationer som ni 
ibland hamnar i? 

– Man får jobba med mental förberedelse och vara 
beredd på att svåra situationer alltid kan uppstå, säger 
Mathias.  

Kritiker har kallat satsningen ”signalpolitik”. Men de 
ambulerande ordningsvakterna i Stockholms stad har 
blivit fler för varje år, och en ny rapport från 
stadsledningskontoret ger en stor portion beröm till 
projektet som inleddes för tre år sedan. Erik Slottner 
(KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, 
menar att åtgärden har varit ett sätt för staden att öka 
tryggheten för invånarna. 

– Vi har infört det här för att poliserna är för få och 
otryggheten har ökat över tid. Vi vet att det finns en 

stor efterfrågan från människor på synlig uniformerad 
personal och vi vet att detta är ett effektivt sätt att öka 
tryggheten, säger han.  

I det socialt utsatta Rinkeby ökade känslan av trygghet 
i samband med att det nya polishuset öppnade under 
hösten 2020. På liknande sätt menar Erik Slottner att 
ordningsvakter förbättrar situationen i områden där de 
syns.  

– Har man den effekten med polisen så har man det 
säkert med ordningsvakter också, säger han.  

Rapporten som precis har släppts ger stöd för Erik 
Slottners entusiasm. Sedan de mobila 
ordningsvakterna började patrullera olika områden i 
Stockholm i maj 2018 har både polis och näringsidkare 
varit positiva till insatsen. Dessutom har en tydlig 
majoritet av allmänheten gett tummen upp till 
vakternas närvaro.  

Totalt har Stockholms stad för tillfället nästan 190 
ordningsvakter från Avarn Security för att hålla koll på 
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37 områden där vakterna har särskilda befogenheter 
att ingripa, så kallade LOV 3-områden. Omräknat i 
heltidstjänster motsvarar satsningen nu 107 tjänster 
till en kostnad av cirka 95 miljoner kronor årligen. 
Trygghetsborgarrådet hoppas på att utveckla detta i 
framtiden.  

– Jag skulle gärna se att det blir fler vakter. Polisen är 
väldigt nöjd med dem, stadsdelarna är väldigt nöjda 
med dem. Det finns en bred samstämmighet om att 
vakterna gör en viktig insats, säger han. 

Hur många vill du att vakterna ska vara? 

– Jag tänker inte ge en siffra nu. Det är något som 
måste förhandlas med de andra partierna. Men löftet 
inför förra valet var 100 ordningsvakter, och allt över 
det är en bonus, säger Erik Slottner. 

Rapporten som släppts är finansierad av Stockholms 
stad och Brottsförebyggande rådet, Brå, och har tagits 
fram av en doktorand vid Malmö universitet. Den slår 
fast att de mobila ordningsvakternas insatser 

”korresponderar väl med den ursprungliga politiska 
målbilden”. Stadsledningskontoret strösslar också 
beröm över insatsen i ett pm, där man betonar att de 
uppsatta kraven på insatsen ”i allt väsentligt” är 
uppfyllda och att insatsen hittills ”saknar motstycke 
bland kommunala brottsförebyggande och 
trygghetsskapande initiativ”.  

Samtidigt framgår i rapporten att man inte har kunnat 
belägga att de rapporterade brotten har minskat under 
perioden. Rapporten ger dock stöd för att de boende 
generellt sett känner sig tryggare till följd av 
ordningsvakternas patrullering. I de fyra undersökta 
områdena (Enskededalen, Hagsätra, Gullmarsplan och 
Årsta torg) svarade 67–84 procent av de boende som 
tillfrågats att ordningsvakterna ökar deras trygghet i 
området. 

Den politiska viljan att fortsätta med åtgärderna är 
stark och trygghetsborgarrådet Erik Slottners 
entusiasm för de mobila ordningsvakterna delas av 
finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).  
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När DN möter henne på Kista busstorg den 20 maj 
talar hon också om vikten av att öka säkerheten och 
känslan av trygghet. Just i Kista har staden nyligen 
gjort en satsning.  

– Nu ser vi till att det är städat här varje dag i veckan, 
vi har sju övervakningskameror och vi har förbättrat 
belysningen. Men vi har ännu inte fått tillstånd att ha 
ordningsvakter här, säger hon.  

De ordningsvakter som finns på platsen är begränsade 
till att verka i Kista Galleria – längre än så sträcker sig 
inte deras särskilda förordnande som ger dem 
möjlighet att exempelvis avvisa, avlägsna eller 
omhänderta en person på en särskild plats.  

I Stockholms stad finns 37 sådana förordnade 
områden – men både Anna König Jerlmyr och Erik 
Slottner har kämpat för att göra hela kommunen 
Stockholms stad till ett sådant område och därmed 
göra det lättare att låta stadens ordningsvakter ingripa 
i fler situationer.  

På plats i Kista är också tre representanter från 
Citycon, en koncern som är delägare i Kista Galleria. 
Enligt dem är känslan av trygghet avgörande för 
besökarna i området och därmed för näringslivets 
utveckling. Veronica Palmgren, stadsutvecklingschef 
på Citycon, lyfter vikten av att hela Kista gynnas om 
tryggheten höjs.  

– Vi vill ju att fler ska kunna komma hit och bo. Det 
viktigaste är att det är tryggt och bekvämt att resa hit 
och härifrån. Vi vet att att personer som bor och 
arbetar i Kista upplever busstorget som ogästvänligt 
och otryggt. Det innebär också att färre väljer att resa 
hit kollektivt, säger hon.  

Anna König Jerlmyr håller med om vikten av att höja 
tryggheten på platsen – och hänvisar också till andra 
motsvarande platser i staden som behöver göras mer 
trygga.  

– Det vi gör här är ett exempel på ett 
trygghetsskapande som vi också gör på många olika 
ställen i Stockholm. När det är fritt från klotter och 

468



nedskräpning har man kunnat se att brottsligheten har 
minskat. Det blir mindre drogförsäljning, misshandel 
och fickstölder, säger hon. 

Men Stockholms politiska styre får inte tillstånd att 
göra hela Stockholm till ett enda stort LOV 3-område. 
Det står klart dagen efter mötet i Kista. Justitierådet 
Agneta Bäcklund presenterar då en utredning på 
uppdrag av regeringen om hur regelverket för 
ordningsvakter bör se ut i framtiden – och förslaget 
verkar inte ge utrymme för kraftigt utökade LOV 3-
områden. 

– Nu når man inte hela vägen fram. Det är en relativt 
tandlös utredning som inte ger kommunerna det vi 
hade velat se, säger Anna König Jerlmyr till DN efter 
presskonferensen. 

Samtidigt innehåller utredningen flera delar som både 
Anna König Jerlmyr och Erik Slottner är positiva till: 
Utbildningen för ordningsvakter föreslås förlängas 
från två veckor till det dubbla, och ordningsvakterna 
föreslås få utökade befogenheter när det gäller 

exempelvis att transportera berusade människor och 
att visitera för att fastställa identiteter.  

○ ○ ○ 

Säkerhetsbranschen har under senare år blomstrat. 
Enligt branschorganisationen Säkerhetsföretagens 
sammanfattning från 2020 omsätter företag inom 
bevakning, parkering, värdetransporter, hemlarm och 
säkerhetsteknik drygt 37 miljarder kronor årligen, 
vilket var en 20-procentig ökning från året innan. Med 
hänvisning till resursbrister hos polisen har också 
antalet ordningsvakter ökat stadigt under lång tid. 

Men denna utveckling är inte oproblematisk, anser 
Joakim Berndtsson, lektor vid Göteborgs universitet. 
Hans forskningsområde täcker bland annat privata 
säkerhetsaktörer i en internationell kontext, men han 
har också studerat hur svenska myndigheter använder 
sig av säkerhetsföretagens tjänster.  
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– Demokratiska frågor är och bör vara en oundviklig 
del när vi diskuterar de här frågorna. Men de lyser ofta 
med sin frånvaro i diskussionen, säger han. 

En av hörnstenarna i den svenska demokratin är att 
staten har våldsmonopol, och att polisen är den instans 
som har laglig rätt att använda våld vid behov. Därefter 
kan denna befogenhet i viss utsträckning delegeras – 
vilket är precis den mekanism som ger ordningsvakter 
rätten att under vissa omständigheter använda våld 
eller ta till tvångsmedel. 

Men Joakim Berndtsson menar att allmänheten 
generellt sett inte vet vad ordningsvakter får och inte 
får göra. Och delegeringen av rätten att använda våld 
riskerar att göra medborgarnas fundamentala friheter 
och rättigheter oklara. När ordningsvakterna dessutom 
är anställda av privata företag ruckas principen att 
bara staten har rätt till legitim våldsutövning 
ytterligare. 

– Man urholkar ju det här idealet genom att använda 
sig av privata aktörer. Man breddar spektrumet av 

aktörer som har vålds- och tvångsbefogenheter, säger 
Joakim Berndtsson. 

För att delegeringen av makten ska vara legitim i 
allmänhetens ögon krävs också att det ställs stora krav 
på systemet som ordningsvakterna verkar inom. Enligt 
Joakim Berndtsson är det rimligt att vakterna därför 
ska ha fått en ordentlig utbildning för att klara 
uppgifterna de ställs inför och för att kunna axla 
ansvaret de ska bära. 

När ordningsvakterna nu föreslås få en förlängd 
utbildning – från 80 till 160 timmar – är det ett steg i 
rätt riktning, menar Joakim Berndtsson. Samtidigt 
jämför han med de 2,5 års utbildning som krävs för 
poliser.  

– Ordningsvakternas roll är ju i princip en 
komplettering av polisen och det ställer stora krav. 
Användandet av våld och tvång är ett område där man 
ska vara extra försiktig och där är det extra viktigt med 
insyn och transparens, säger Joakim Berndtsson. 
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Hur påverkar det faktum att rätten att använda våld 
förskjuts från staten till privata aktörer? 

– Det finns så klart en risk för att man hamnar i 
händerna på aktörer som har andra ingångsvärden än 
vad staten har. Alla privata företag vill gå med vinst. 
Man får ställa sig frågan i vilken utsträckning detta 
påverkar situationen, säger Joakim Berndtsson. 

För Erik Slottner var insatsen med de patrullerande 
ordningsvakterna ett vallöfte som han menar har fallit 
väl ut. Han betonar samtidigt att ordningsvakterna 
inte är tänkta att ersätta polisen.  

– Uppdraget är mycket av förebyggande karaktär. Sen 
kan de ingripa när det väl händer något. Det är ett 
samspel, och uppdraget är inte att ersätta poliserna, 
säger han. 

Ordningsvakten Annika och hennes kollegor blickar ut 
över Årsta torg där folk har satt sig till rätta på en 
uteservering eller avslappnat promenerar över den 
öppna platsen. Hon håller med om att jobbet inte 

handlar om att ersätta poliserna, men att det ofta 
handlar om ett bra samarbete och att ordningsvakter 
exempelvis kan täcka upp i områden där polisen 
tillfälligt måste lämna.  

– Det kan ju bero på att polisen får ett larm och måste 
flytta sig till en annan plats. Då kan vi förflytta oss för 
att avlasta dem, säger hon. 

De ordningsvakter som medverkar i DN:s reportage 
har önskat att bara medverka med förnamn med 
hänvisning till sin utsatta arbetsroll. 

Adam Svensson 

adam.svensson@dn.se 

Fakta. Ordningsvakter 
Polisen utbildar, förordnar och sköter tillsynen av 
ordningsvakter. 

Grundutbildningen för ordningsvakter är 80 timmar 
lång, motsvarande två veckors utbildning. 
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För att antas till utbildningen (som hos 
Polismyndigheten kostar 22 875 kronor) måste man 
vara minst 20 år, ”vara laglydig och lämplig för 
uppdraget”, enligt polisens webbplats. Man får inte ha 
blivit dömd för något brott de senaste fem åren. 

Ordningsvakter har delvis polisiära befogenheter inom 
sina förordnade områden och får exempelvis 
omhänderta berusade personer, avvisa eller avlägsna 
personer som stör eller utgör ”en omedelbar fara för 
den allmänna ordningen”, eller vid behov omhänderta 
personer tillfälligt. 

Uppdraget är att i första hand lösa problemen genom 
att ”prata personer till rätta”, men våld får användas 
vid behov. Det får dock inte användas mer våld än vad 
som är nödvändigt. 

Batong och handfängsel är vanlig utrustning. 

Fakta. Rapporter från 
regeringen och 
Stockholms stad 
Regeringen aviserade den 20 november 2019 att 
”regelverket för ordningsvakter är föråldrat” och 
inledde en utredning som presenterades av 
justitierådet Agneta Bäcklund den 21 maj 2021. 

Utredaren föreslår bland annat att utbildningen ska 
förlängas till 160 timmar för ordningsvakter, att de ska 
få fler befogenheter (exempelvis att få transportera en 
person som har omhändertagits), och att de ska kunna 
användas för att bevaka ”fler platser och större 
områden” än hittills. 

Ytterligare föreslagna befogenheter skulle innebära att 
ordningsvakter ska få rätt att kroppsvisitera personer 
för att säkerställa deras identitet och att förverka 
mindre mängder alkohol vid behov. 
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I rapporten ”För ett tryggt och säkert Stockholm” som 
presenterades i maj 2021 framgår att initiativet med de 
mobila ordningsvakterna som startade våren 2018 har 
varit framgångsrikt och motsvarat de förväntningar 
som har ställts. 

Rapporten visar att både polis och näringsidkare är 
positiva till initiativet och att en majoritet (mellan 67 
och 84 procent i de fyra stadsdelar som har 
undersökts) av de boende i området känner sig 
tryggare genom ordningsvakternas närvaro. 

Kostnaden för initiativet med de mobila 
ordningsvakterna är 95 miljoner kronor årligen. 

03 ”Barnen sprang åt 
alla håll när det 
började smälla” 
I finansborgarråd Anna König Jerlmyrs (M) 
almanacka stod det Järvaveckan – i år 
visserligen på distans, digitalt. Men ändå. 
Verkligheten ville annorlunda.  

– Distans är det sista man vill hålla efter det 
som hände i måndags. Tvärtom är det viktigare 
än någonsin att vi minskar avståndet, sa hon 
när hon anlände till det torg i Husby som så 
brutalt hamnat i blickfånget igen. 

Klockan var kring halv fyra på eftermiddagen i 
måndags när en man i 30-årsåldern sköts till döds på 
torget. Han jagades genom centrum och träffades av 
flera kulor innan han föll ihop. 

På två platser brinner det ljus, på två platser ligger det 
blommor. På en av dem sköts han första gången, på 
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den andre avled han av sina skador. Några av kulorna 
gick rakt genom rutan till Folkets hus. De har tejpats 
över, men synen talar sitt tydliga språk. Här har kulor 
löpt fritt. Vem som helst hade kunnat falla offer – 
särskilt vid den tiden på dygnet. 

Det formligen kryllade av människor då. Mängder av 
barn på väg hem från skolan blev vittnen till 
brutaliteten. Många vuxna var också i rörelse. Bilden 
av hur det måste ha varit och upplevts är ogripbar, som 
hämtad ur en film. 

På tisdagen, när finansborgarrådet möter upp med 
Ole-Jörgen Persson, också han moderat och 
ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, ser allt ut 
att vara som vanligt igen – förutom att det liv som 
pågår är omslutet av allt krisstöd som samhället har att 
uppbåda.  

– Med tiden har vi tyvärr blivit väldigt bra på det, på 
att möta och fånga upp oron, säger stadsdelsdirektören 
Susanne Leinsköld. 

Hon räknar upp alla insatser man dragit i gång sedan 
skjutningen: synliga krisstödjare och medborgar-
värdar, telefonnummer man kan ringa, extra stöd- och 
samtalsinsatser i de näraliggande skolorna. De 
kommunala ordningsvakterna, polisen, 
fältassistenterna är också på plats – självmarkerande i 
uniformer och gula västar. 

De som mår dåligt av sina upplevelser måste få stöd, 
inte minst gäller det vittnen som kan komma att bidra 
till att brottet blir uppklarat. Två personer sitter 
anhållna, vilket är ett slags tröst. 

En handfull kvinnor samlas kring finansborgarråd 
Anna König Jerlmyr så snart hon dyker upp. De är 
vanliga mammor i området och de har träffat Jerlmyr 
här förr. 

Ingen av dem vill vara med på bild eller uttala sig med 
namn, det riskerar alltid att leda till dåliga saker, 
förklarar de. 
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– Barnen sprang åt alla håll när det började smälla. Jag 
finner inga ord, det var så otäckt. Det är så mycket jag 
vill säga nu, men jag finner inga ord, säger en av dem. 

Hon vill inte leva på en plats där henne barn riskerar 
att bli skjutna. Otryggheten tär, den gör ont. 

– Man känner sig hjälplös, fortsätter hon. 

För de politiska makthavarna på plats finns det inte 
mycket att säga – de är ju dessutom där för att lyssna, 
visa att de delar sorgen, oron och frustrationen. 

– Nu kommer våra presentationer om hur det går 
bättre i skolorna på Järvafältet, som vi ska göra under 
Järvaveckan, hamna i skuggan av det här. Det är också 
så sorgligt, funderar Anna König Jerlmyr som vill lyfta 
fram andra bilder av området än den som präglas av 
våldet. 

För bara två veckor sedan var hon i Rinkeby och 
planterade träd bland glada barn. För ett par dygn 
sedan konstaterades att det hade varit lugnt ganska 
länge. 

– Vi har bemannade parklekar, vi har gjort ett omtag 
när det gäller ungdomsgårdarna som nu öppnar igen 
med tydligare innehåll och vi har äntligen ett 
samarbete som fungerar bra mellan stadsdelen och 
polisen. Det är så mycket som är på väg åt rätt håll, 
hävdar Ole-Jörgen Persson (M). 

– Lik förbannat når vi inte fram till alla, tillägger han. 

Det är uppenbart. Småbarnspappan Amin Bayoumi 
som håller sin dotter hårt i handen säger att han 
upplever att de unga inte har någonting att göra, 
ingenstans att ta vägen. Han delar med sig av sin 
frustration, både till finansborgarrådet och till 
områdespolisen Rissa Seidou. Han tycker att polisen är 
frånvarande och att straffen borde skärpas, Rissa 
Seidou förstår och säger att ett av problemen är att det 
inte har tillräckligt hög status inom polisen att jobba 
förebyggande. 

– Jag är också trött på att höra att polisen inte gör 
något, det gör vi. Vi är för få, absolut, men vi sliter 
hårt. Och vad gör alla andra? Alla måste agera, både de 
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som har som jobb att göra det och privatpersoner, 
fortsätter hon utan att dölja sin upprördhet över 
dödsskjutningen. 

– Det har gått långt över gränsen. Jag vill inte 
normalisera det här tillståndet, men ingenting förvånar 
längre. Kanske är det den värsta känslan. 

På en bänk utanför Ica sitter väninnorna Gunnel 
Eklund och Maj-Lis Fagerström. 

– Ja du. Det är så dubbelt. Jag har bott här i 25 år och 
aldrig känt mig otrygg, säger Gunnel. 

– Men det är klart, när de skjuter mitt på dagen, där 
vanligt folk lever sina liv, då blir det obehagligt, 
tillägger hon. 

Maj-Lis har 40 år på samma adress och har arbetat i 
förskolan under alla sina år i Husby. Nu tillhör hon och 
Gunnel en minoritet av befolkningen här: etniska 
svenska pensionärer. Det är inget som stör henne, 
förutom en av de aspekter som hon levt nära hela sitt 
yrkesverksamma liv. 

– Språkutvecklingen, säger hon och tänker mest på 
föräldrarna som kanske kommit hit som vuxna och 
som inte lär sig svenska. 

Någon lösning på dagens situation ser de inte. Det 
mesta blir ”bara prat”. Det kommer att fortsätta smälla 
då och då, det som händer ”rinner av folk”, man 
glömmer och livet går vidare, säger de. 

Finansborgarrådet Jerlmyr och ordföranden i 
stadsdelsnämnden Persson drar vidare, till Hjulsta, där 
ytterligare ett mord skedde, sju timmar efter mordet i 
Husby. 

– Vi vill visa de som sörjer respekt. Men vi vill också 
visa dem som känner sig otrygga nu att samhället inte 
tänker backa undan. Tvärtom, säger Anna König 
Jerlmyr. 

Ulrika By 

ulrika.by@dn.se 
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Infratruktur hanteras 
av infrastruktur-
departementet. Med 
digitalisering och 
energi 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931
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Infrastruktur-
departementet
Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor 
som rör transporter och infrastruktur, 
digitalisering och it, postfrågor samt 
energifrågor.
Områden

Områden
• Digitaliseringspolitik
• Energi
• Transporter och infrastruktur

Om Infrastrukturdepartementet

Relaterad navigering
• Infrastrukturdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd
Ansvariga statsråd

Tomas Eneroth
Infrastrukturminister

Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
Genvägar
Genvägar

• Nationell infrastrukturplan 2018-2029
• Nationell godstransportstrategi
• Digitaliseringsstrategin
• Infrastrukturdepartementet på twitter
• Transportsektorn elektrifieras
•

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet 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Myndigheter under Infrastrukturdepartementet
5 februari 2021

• Luftfartsverket (LFV) 
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, 
effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär 
luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och 
innovation inom myndighetens verksamhetsområde. 
från Infrastrukturdepartementet 
 
Post- och telestyrelsen (PTS) 
PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har 
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, 
prisvärda och säkra kommunikationstjänster. 
från Infrastrukturdepartementet

•  
Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att 
se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i 
samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former. 
från Infrastrukturdepartementet 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till 
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom 
samtliga trafikslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och 
sjöfart. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Luftfartsverket (LFV) 
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, 
effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär 
luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och 
innovation inom myndighetens verksamhetsområde. 

från Infrastrukturdepartementet 
Post- och telestyrelsen (PTS) 
PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har 
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, 
prisvärda och säkra kommunikationstjänster. 
från Infrastrukturdepartementet 
 
Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att 
se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i 
samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till 
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom 
samtliga trafikslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och 
sjöfart. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Trafikanalys 
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för 
frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för 
att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter 
inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för 
resvane- och transportundersökningar samt för den officiella 
statistiken inom området transporter och kommunikation. 
Myndigheten har också till uppgift att sprida kunskap, 
erfarenheter och resultat från verksamheten till andra 
myndigheter och intressenter. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Trafikverket 
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade 
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för 
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väg, järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift 
och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. 
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett 
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt 
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Transportstyrelsen 
Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning, 
tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning inom 
transportområdet. Myndigheten har det samlade ansvaret för att 
ta fram regler och se till att de följs. Verksamheten omfattar 
alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Dessutom 
administrerar Transportstyrelsen bland annat fordons- och 
trängselskatten och supermiljöbilspremien. 
från Infrastrukturdepartementet

•  
Myndigheten för digital förvaltning 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på 
övergripande plan i uppgift att: 
från Infrastrukturdepartementet 

• Energimyndigheten 
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning 
och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Oljekrisnämnden 
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet. 
Bestämmelser om Oljekrisnämndens uppgifter finns i 
oljekrislagen (1975:197) och ransoneringslagen (1978:268). 
Oljekrisnämnden träder i funktion i en krissituation. 
från Infrastrukturdepartementet 

 
Energimarknadsinspektionen 
Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över 
energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Elsäkerhetsverket 
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och 
egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska 
apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett 
sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och 
telekommunikation och andra apparater. 
från Infrastrukturdepartementet 

• Svenska kraftnät 
Svenska kraftnäts uppgift är att förvalta Sveriges stamnät för 
elkraft. Svenska kraftnät har också systemansvaret för den 
svenska elförsörjningen, ett ansvar som innebär att se till att 
elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar 
samverkar driftsäkert. 
från Infrastrukturdepartementet 
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Tomas Eneroth
Infrastrukturminister
Infrastrukturdepartementet
"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet 
och för att jobben ska bli fler investerar vi i 
infrastruktur. Vi gör den största 
järnvägssatsningen i modern tid och 
satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det 
är nu det händer!"

Tomas Eneroths områden
• Transporter och infrastruktur

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
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Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
Infrastrukturdepartementet

Anders Ygemans områden
• Digitaliseringspolitik
• Energi 

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
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28 M: 
”Regeringens 
hantering av 
Bromma är 
totalt 
ansvarslös” 
Regeringen kan tvingas vänta med beslut 
om att snabbavveckla Bromma flygplats. 
Trafikutskottet begär nu att man väntar 
med beslut om flygplatsens framtid.  

– Jag tycker att regeringens hantering av 
den här frågan är totalt ansvarslös, säger 
trafikutskottets Maria Stockhaus (M). 

Det var den 21 april som infrastrukturminister 
Tomas Eneroth (S) och miljöminister Per 
Bolund (MP) gav besked om att regeringen 
snabbt vill avveckla flygplatsen. Man pekade på 
minskat affärsresande och hur flygplatsen 
drabbats av pandemin som två orsaker bakom 
beslutet. En utredare skulle tillsättas för att 
studera vilka behov en stängning av flygplatsen 
skulle ge 

Men regeringen fick snabbt mothugg från 
oppositionen. ”Oacceptabelt” ansåg 
Liberalernas Nyamko Sabuni, medan SD:s 
Jimmie Åkesson kallade beskedet ett ”hårt MP-
slag mot landsbygden”. M:s trafikpolitiska 
talesperson Maria Stockhaus menade då att 
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partiet ”fram till valet kommer göra allt vi kan 
för att stoppa den här avvecklingen”. 

Och nu vill en majoritet i riksdagens 
trafikutskott rikta en uppmaning till regeringen 
om att skjuta upp beslutet. Initiativet har tagits 
fram av M, KD och L, men efter att även C och 
SD anslutit sig fick idén om ett betänkande i 
går, torsdag, majoritet i utskottet. 

Trafikutskottet vill bland annat att alla beslut 
om Bromma flygplats framtid tidigast bör tas 
när flyget återhämtat sig efter coronakrisen, och 
man vill ge i uppdrag till regeringen att först ta 
fram en plan för utvecklingen av Arlanda 
flygplats. 

– Det är möjligt att det rimliga på sikt är att 
lägga ner Bromma flygplats, men man måste 
först säkerställa att Arlanda har den kapacitet 

som behövs. Vi vill se att flyget fortsätter att 
utvecklas, så det måste vara det första man gör, 
säger Maria Stockhaus. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) menar 
dock att utredningen ska fortgå. Han säger till 
TT att regeringen kommer ha dialog med 
riksdagen om beslutet – men först när 
utredningen är klar:  

– Vi har tillsatt en utredning och då får 
riksdagen ge sig till tåls. Om utskottet är 
angeläget om att se att det går att säkra 
kapaciteten på Arlanda är det väl bara bra att vi 
har en utredning som ska se till det, säger han. 

Evelyn Jones 

evelyn.jones@dn.se 
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28 ”Nöjesresor 
och prispress ny 
verklighet för 
SAS” 
Nöjesresor och lågpriskonkurrens blir en 
ny verklighet för SAS när branschen 
reser sig från pandemin i ny skepnad. 
Samtidigt kan inte bolaget helt släppa sin 
gamla identitet, tror den avgående vd:n 
Rickard Gustafson.  

– SAS kommer nog aldrig bli en kopia på 
Ryanair, säger han till DN.  

Rickard Gustafsons sista kvartal i vd-stolen på 
SAS sammanfattas med en förlust på 2,4 
miljarder.  

Samtidigt avslutar han med att säkra ytterligare 
tre miljarder kronor från huvudägarna, svenska 
och danska staten. 

– Ingen trodde för ett år sedan att vi fortfarande 
skulle vara mitt uppe i en pandemi med en våg 
tre nu. Att då ha en finansiell beredskap är en 
styrka och det är jag glad för, säger Rickard 
Gustafson.  

Hans förhoppning är att krediterna inte ska 
behövas. Pengarna som bolaget fick i statliga 
garantier och emissioner i höstas ska räcka tills 
återhämtningen kommit tillräckligt långt.  

– Det här är en säkerhetsventil om man får 
uttrycka det så, säger Rickard Gustafson.  
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Nästa vecka flyger han ner till Göteborg för att 
börja sitt nya jobb som vd på industrikoncernen 
SKF, efter elva år på SAS.  

Den nye SAS-vd:n, Anko Van der Werff från 
Nederländerna, kommer in i ett flygbolag som 
genast får det tufft. Affärsresorna som så länge 
varit SAS viktigaste verksamhet spås ha en 
betydligt sämre återhämtning än nöjesresandet. 
  

– Det är naivt att tro att det kommer tillbaka till 
samma nivå som före pandemin. 
Digitaliseringen kommer att göra ett avtryck, 
det är jag övertygad om, säger Gustafson.  

I stället behöver SAS skifta och skapa en mer 
nöjesinriktad affär. Det innebär större 
säsongsvariationer, förändrade 
bokningsmönster och framför allt prisfokus. 

– Det är många gånger en annan betalningsvilja 
bland fritidsresande än affärsresande, och det 
blir också en prispress. Den kommer säkerligen 
accelereras av att vi också möter än fler 
konkurrenter efter pandemin, säger Rickard 
Gustafson.  

Förändringarna syns redan nu, trots att 
branschens återhämtning bara har börjat. Så 
sent som för ett par veckor sedan meddelade det 
irländska lågprisbolaget Ryanair att man ska 
börja flyga från Arlanda, till synes ett offensivt 
drag på den svenska marknaden. Men Rickard 
Gustafson tonar ned det och påpekar att många 
av rutterna Ryanair annonserat är sådana som 
bolaget redan flög från Skavsta.  

– Den konkurrensen fanns redan innan. Det 
som är nytt är att de kliver in på delar av svensk 
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inrikes, så där kommer naturligtvis 
konkurrensen att skruvas upp en nivå. 

Hur ska SAS kunna stå sig mot deras prispress? 

– SAS kommer nog aldrig att bli en kopia på 
Ryanair och har ingen ambition att bli det. Det 
säger jag inte i någon negativ mening, utan vi 
har alla våra affärsmodeller. 

Rickard Gustafson slutar på SAS efter elva år 
som vd. Är det någonting han hoppas ska leva 
vidare i bolaget så är det klimatambitionen. 

– Det är något jag personligen brinner väldigt 
mycket för och ska jag nämna någonting som 
jag hoppas att mitt namn kommer att 
förknippas med när man ser tillbaka på mina år 
i SAS, så är det att vi var tidigt på den gröna 
omställningen, och att vi faktiskt menade allvar 
med den från början.  

I nuläget är målet att minska nettoutsläppen av 
koldioxid med 25 procent till år 2025. Tidigare 
var målet satt till 2030 men i samband med att 
man vädjade om krislån från ägarna tvingade 
staten bolaget att skärpa ambitionen.  

– Vi är på god väg att nå dit. Vi ingår avtal kring 
biobränslen som gör att vi redan nu börjar se 
konturerna av hur vi ska nå målet. Och därefter 
ska vi vidare, säger Gustafson. 

– Nu handlar det inte enbart om att göra rätt för 
världen, vilket är viktigt i sig, utan det här 
handlar också om att kunna göra en vettig affär. 
Då måste man ställa om och det kommer att 
ske.  

Redan inom ett par år tror han att det kommer 
att gå att flyga mindre passagerarflyg för kortare 
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resor på ren eldrift. Det är de längre resorna 
som är den största utmaningen.  

Inom de tunga vägtransporterna råder delade 
meningar om vad som kommer att vara bäst för 
en hållbar drift; batteridrivna elfordon eller 
bränsleceller som genererar el med hjälp av 
vätgas. De förstnämnda kräver stora tunga 
batterier, medan vätgasen är mindre 
energieffektiv.  

Rickard Gustafson aktar sig för att spekulera allt 
för mycket om tekniken, men han tror att vätgas 
i någon form kommer vara avgörande för flygets 
omställning. Antingen för att driva bränsleceller 
ombord på planen, eller för att skapa hållbara 
bränslen.  

– Det går faktiskt att framställa vad man kallar 
för syntetiskt bränsle genom att använda 

infångad koldioxid och vätgas och på så sätt 
framställa en molekyl som ser ut som en fossil 
bränslemolekyl. På så sätt kommer vätgasen att 
vara en viktig komponent vad gäller att ta fram 
framtidens bränslen, säger Rickard Gustafson. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

Fakta. Ännu en 
brakförlust 
Flygbolaget SAS redovisar en stor förlust för 
andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. 
Förlusten före skatt landade på 2 361 miljoner 
kronor för kvartalet som avslutades i april. Det 
är dock en minskning av förlusten jämfört med i 
fjol då den landade på 3 722 miljoner kronor. 
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Intäkterna rasade från 5 264 miljoner kronor 
till 1 932 miljarder kronor. 

På onsdagen kom besked om att storägarna, den 
svenska och danska staten, kommit överens om 
ett nytt stödpaket till SAS. SAS får nu möjlighet 
att låna ytterligare, upp till 3 miljarder kronor, 
för att skapa en likviditetsbuffert. TT 

28 AP-fonderna 
har dumpat 
fossila bolag 
De statliga buffertfonderna i det svenska 
pensionssystemet har dumpat det mesta 
av sina fossila investeringar efter de 
skärpta hållbarhetskrav som infördes 
2019. 

Hundratals fossila investeringar rensades bort 
ur Första till Fjärde AP-fondernas portföljer i 
fjol – mer exakt mellan 80 och 121 fossila 
investeringar per fond, enligt en skrivelse från 
regeringen. 

489



Räknat i kronor och ören minskade därmed 
fondernas exponering mot fossila bolag från 16 
miljarder i början av 2020 till omkring fyra 
miljarder ett år senare. Dessa belopp kan 
jämföras med nästan 20 miljarder i fossila 
investeringar 2016. 

– Det här är positiva steg framåt, säger Åsa 
Lindhagen, som tog över som 
finansmarknadsminister efter språkröret Per 
Bolund (MP) tidigare i år. 

Lindhagen ser de skärpta krav på hållbar 
förvaltning som infördes 2019 – i linje med 
januariavtalet mellan den rödgröna regeringen 
och stödpartierna C och L – som en pådrivande 
faktor bakom att takten nu ökat vad gäller 
minskningen av fondernas fossila exponering. 

De fyra miljarderna som finns kvar ligger i 32 
respektive 9 fossila bolag i Tredje och Fjärde 
AP-fondernas portföljer, medan Första och 
Andra AP-fonden i princip gjort sig av med alla 
investeringar i fossila bolag. 

Sjunde AP-fonden – som förvaltar 
premiepensionsmedel med förvalsalternativet 
AP7 Såfa – har en betydligt större exponering 
mot den fossila sektorn i sin portfölj och 
omfattas inte heller av de klimatkrav som 
införts för buffertfonderna. 

– Det pågår ett arbete med att ta fram en 
lagrådsremiss med hållbarhetskrav också för 
Sjunde AP-fonden. Min förhoppning är att vi 
kan lägga fram en proposition om detta i höst, 
säger Lindhagen. 

TT 
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28 ”Stoppa 
regeringens 
förslag till höjd 
skatt på 
bilförmån” 
Regeringen med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet har för avsikt att införa en ny 
förmånsskatteberäkning från den 1 juli på 
förmånsbilar. Regeringens syfte sägs vara att 
fler människor i framför allt storstäder ska börja 
åka kollektivt eller helst ta cykeln till jobbet. 

Det låter först lovvärt, men när fackpressen 
granskat svaren från remissinstanserna 

framstår i stället bilden av att allt egentligen 
handlar om att få in mer skattepengar (hela 2,3 
miljarder kronor om alla människor som i dag 
har förmånsbil behåller den efter att de nya 
reglerna trätt i kraft). 

En stor del av kritiken har också varit att de nya 
reglerna av någon outgrundlig anledning 
premierar inköp av dyra stadsjeepar, men slår 
hårt mot mellanstora bilar som drabbas 
procentuellt mest av de nya skattesatserna. En 
genomsnittsbil kommer att få en höjning med 
hela 34 procent jämfört med nuvarande 
beskattningssystem, vilket motsvarar en 
månatlig höjd kostnad (nettoeffekt efter skatt) 
med cirka 750 kronor. 

Finansdepartementet varnar för att 
nybilsförsäljningen kan drabbas, vilket i sin tur 
leder till att bilflottan blir äldre. Därmed 
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riskerar förslaget att motarbeta Sveriges 
möjlighet att nå miljö- och klimatmålen. 

Skatteverket är så hård i sin kritik att 
myndigheten valt att ta fram ett helt eget förslag 
till ny förmånsskatteberäkning. Den skulle gälla 
från och med 1 januari 2022 om de fick 
bestämma. 

Skatteverket önskar sätta förmånsvärdet 
baserat på inköpsvärdet av ny en bil och ge 
rabatt genom en nedsättning av inköpsvärdet 
med 350 000 kronor för en elbil (med ett tak på 
50 procent av inköpspriset), 130 000 kronor för 
laddhybrid och 70 000 kronor för elhybrid. 
Inom fackpressen är man samstämmigt eniga 
om att Skatteverkets förslag är både rättvist och 
enkelt. 

Men regeringen står fast i sitt ursprungliga 
förslag och har inte ändrat texten en millimeter. 
Därtill klagar experter på att vare sig miljö- och 
klimatminister Per Bolund (MP) eller 
finansminister Magdalena Andersson (S), som 
tillsammans driver detta förslag, är intresserade 
av att bemöta kritiken. 

Risken är stor att regeringen får igenom sitt 
förslag till ny beräkning av förmånskatten från 
den 1 juli med stöd av Liberalerna och 
Centerpartiet, om dessutom Vänsterpartiet 
lägger ner sin röst. 

Anders PA Widell, företagsrådgivare inom 
fordonseftermarknaden och fristående skribent, 
Solna 
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29 
Inreserestrik-
tionerna 
förlängs – men 
hävs för 
grannländerna 
Sverige förlänger det tillfälliga 
inreseförbudet för resenärer från både 
inom och utanför EU. Däremot kommer 
människor att fritt kunna resa hit från de 
nordiska grannländerna. 

Sverige förlänger det tillfälliga inreseförbudet 
för icke nödvändiga resor för resenärer från 
länder utanför EU/EES-området till den 31 
augusti. För resenärer från någon EU/EES-stat 
förlängs kravet på ett giltigt negativt covid-19-
test till den 30 juni, säger inrikesminister 
Mikael Damberg under en pressträff på 
fredagen.  

Regeringens beslut om förlängningar grundar 
sig i det fortsatt osäkra smittoläget.  

Undantag görs dock för resenärer från de 
nordiska länderna som alltså inte längre ska 
omfattas av inreseförbud till Sverige. Denna 
ändring träder i kraft på måndag den 31 maj. 

– Vi har under en längre tid framhållit tydligt 
att Sverige ser det som prioriterat att, när vi 
öppnar upp för resande, så ska Norden vara 
först, säger Damberg som påpekar att det är 
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viktigt för bland annat turismen och ekonomin i 
stort. 

– Men vi har respekt för att de olika länderna 
fattar sina egna beslut.  

Från den 1 juni slopar också 
Folkhälsomyndigheten den generella 
rekommendationen om testning och isolation 
efter inresa till Sverige från EU/EES, 
Schengenområdet, Storbritannien eller ett antal 
andra länder. ”Fullvaccinerade asymtomatiska 
personer undantas från rekommendationen 
oavsett var man varit innan ankomsten till 
Sverige”, tillägger myndigheten, men för 
resande från alla övriga länder kvarstår 
rekommendationen om testning och isolering i 
en vecka.  

Ossi Carp 

ossi.carp@dn.se 

29 Studie: 
Elbilen 
utklassar de 
vanliga bilarna 
Elbilar är betydligt bättre för klimatet än 
en traditionell bil – även när man räknar 
med utsläpp från produktionen, batteriet 
och driften. Det visar en ny studie vid 
Chalmers.  

Ett framtida förbud mot nyförsäljning av så 
kallade fossilbilar, alltså bensin- och dieselbilar, 
kan ge kraftigt minskade koldioxidutsläpp när 
de ersätts av elbilar. Även när uträkningarna tar 
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hänsyn till produktionen av själva elbilen, dess 
batteri och produktion av elen.  

– Det finns en farhåga att alla utsläpp kopplat 
till elbilens batteri, el och produktion skulle 
motverka den positiva effekten av att plocka 
bort de fossila bilarna. Vi har tittat på den 
svenska bilparken och hur den kan komma att 
förändras över tid, beroende på hur framtiden 
utvecklas. På så vis har vi kunnat räkna ut hur 
stora utsläppen är genom hela livscykeln för 
fossila bilar så väl som elbilar, säger Johannes 
Morfeldt, forskare inom fysisk resursteori på 
Chalmers. 

Han har varit med och tagit fram studien vid 
Chalmers, som främst har finansierats av 
forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit som 
leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Enligt studien kan livscykelutsläppen från de 
svenska bilarna minska från 14 miljoner ton 
koldioxid år 2020, till mellan 3 och 5 miljoner 
ton år 2045. Det är en minskning motsvarande 
cirka 70 procent. 

Exakt hur stor minskning som är möjligt beror 
framför allt på hur utsläppsminskningar i 
tillverkningsindustrin kan skäras ned.  

Dessutom återstår det att se om ett förbud blir 
verklighet. 

Enligt januariavtalet har regeringen, Center-
partiet och Liberalerna beslutat att förbjuda 
försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna 
bilar från och med år 2030. För att förbudet ska 
kunna antas krävs dock ett beslut på EU-nivå. 
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Men även om förbudet blir verklighet betyder 
inte det att utsläppen kommer att försvinna i en 
önskvärd takt, menar Johannes Morfeldt.  

– En vanlig tanke är att allt är löst så fort vi 
säljer elbilar i stor skala. Men i och med att det 
finns en fördröjning i bilparken har vi ett glapp 
mellan ett möjligt förbud fram till och med att vi 
har tillräckligt många elbilar i systemet för att 
minska utsläppen i linje med de svenska 
klimatmålen.  

Men det finns problem med elbilar också. 

– Utmaningarna handlar bland annat om 
tillgången på batterierna för att få tillräcklig 
räckvidd och att ha tillgång till 
laddinfrastruktur. Sen finns det även andra 
frågor kopplade kring batteriet, som metallerna 
i det. Där finns det hållbarhetsproblem, framför 

allt vad gäller de lokala miljöproblem och 
sociala faktorerna för de som jobbar med att 
utvinna metallerna, säger Johannes Morfeldt.  

Julia Caesar 

julia.caesar@di.se 

Fakta. 
Studien är publicerad i den vetenskapliga 
tidsskriften Transportation Research Part D: 
Transport and Environment och kan komma att 
användas som underlag i en statlig utredning 
om utfasningen av fossila bränslen. 
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29 40 
mil. Så lång är räckvidden för Opel Vivaro-e 
Hydrogen – en ny transportbil som blandar 
bränslecells- och batteriteknik. Modellen ska 
tillverkas i Rüsselsheim, rymma upp till 6,1 
kubikmeter last och finnas i två storlekar på 
4,95, respektive 5,3 meter i längd. Leveranserna 
av de första bilarna ska ske i höst. Även Renault 
lanserar nu transportbilar med vätgasteknik. 

DN 

29 VW utmanar 
Volvo XC40 
laddhybrid 
Laddhybriderna har funnits i ett par år, 
men har de blivit bättre? Vi ställer 
nykomlingen Volkswagen Tiguan 
eHybrid mot storsäljaren Volvo XC40 
Recharge T4 – två populära suvar som 
går att ladda hemma. 

368 procent. Så mycket, jämfört med samma 
månad i fjol, ökade försäljningen av renodlade 
elbilar i april i år när elbilsbonusen höjdes från 
60 000 till 70 000 kronor. Det är ingen 
överdrift att säga att Sveriges bilpark 
elektrifieras i allt snabbare takt. Och 
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laddhybriderna är med på tåget även om 
försäljningsökningen i sammanhanget var bleka 
41 procent sedan inköpsbonusen gått ner något. 

Säg den bilmodell i dag som inte finns i 
laddhybridutförande. De har gått från att vara 
marginalprodukter till självklarheter på bara 
några år. Därför ställer vi nu två populära 
modeller mot varandra i duell: Volkswagen 
Tiguan eHybrid och Volvo XC40 Recharge T4. 

Suven Tiguan har fått ärva den 
laddhybridteknik som först kom i Volkswagen 
Passat GTE. En 1,4 liter stor bensinmotor 
kombineras med en 115 hästkrafter stark 
elmotor och ett batteri med en bruttokapacitet 
på 13 kilowattimmar. 

Att sprätta ut nyckeln, vrida om den i 
tändningslåset och dra ner den rejäla 

växelspaken mot driveläget blir en alltmer 
ovanlig procedur. Men i Tiguan är det precis så 
man får göra för att komma i väg. Att teknik för 
nyckellös öppning och start inte ingår i det höga 
grundpriset är tråkigt, man måste betala 8 300 
kronor extra för att få tillvalet som också ger 
elbaklucka. Den mekaniska växelväljaren blir 
man dock aldrig av med. 

Om man värdesätter den elektriska räckvidden 
finns all anledning att fråga sig varför man ska 
köpa Tiguan eHybrid i stället för kombibilar 
som Skoda Octavia och Seat/Cupra Leon med 
likadan teknik. Den högbyggda Tiguanen tar sig 
bara 4,2 mil på el i vårt test, en dryg mil kortare 
än kombibilarna, och det kan förklaras med 
högre luftmotstånd och nästan 200 kg högre 
vikt. Vi ser också en stor skillnad i 
bensinförbrukning till Tiguanens nackdel. 

498



Tiguan är laddhybriden för den som vill sitta 
högre och ha en kortare bil som ändå lastar 
mycket. Den är till exempel två decimeter 
kortare än Skoda Octavia, men lastar mer tack 
vare den höga takhöjden. 

Det är synd att Volkswagen inte har tagit fram 
en fyrhjulsdriven version av laddhybriden. För 
att få en laddhybrid med fyrhjulsdrift från 
Volkswagen måste man kliva upp till Touareg R 
PHEV och därmed betala dubbelt så mycket 
som för Tiguan eHybrid som kostar 469 900 
kronor. 

För 459 000 kronor köper man sig den billigare 
av två laddhybridversioner av Volvo XC40 och 
märk väl att det är priset för en grundutrustad 
bil. Med tillval som metalliclack, läderklädsel, 
förarstödpaket och parkeringshjälp hoppar 
priset upp till knappa 500 000 kronor. 

Långt ifrån alla testförare trivs med motorerna, 
bensin och el på 129 respektive 82 hästkrafter, 
och växellådan i XC40 Recharge T4. Lyssnar 
man noga så hörs ett konstant vinande från 
elmotorn och när elen i batteriet på 10,7 
kilowatttimmar är slut, efter 4,8 mil, och 
elmotorn tystnat blir körningen ryckig. ”Den 
växlar ju upp under inbromsning och nyper till 
ordentligt sista två meterna”, lyder en av 
kommentarerna i testprotokollet. 

Andra småsaker som stör i Volvon är 
växelväljaren som måste duttas två gånger för 
att gå från parkerings- till driveläge och 
startknappen som döljs av den högra rattekern. 

Än värre är justermånen på ratten som är 
undermåligt kort. De flesta hittar nästan en 
perfekt körställning i XC40, men bara nästan. 
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Trots alla små och stora brister, som 
kardantunneln i baksätet som finns där trots att 
bilen är framhjulsdriven, säljer XC40 bra. 
Rekordbra till och med. I april 2021 var XC40 
Volvos bästsäljare globalt sett med närmare 20 
000 sålda bilar följt av modellerna XC60 och 
XC90. 

Volvo XC40 Recharge T4 har sina största 
fördelar i de trygga köregenskaperna på 
långfärd, de bekväma framstolarna och den 
kompetenta adaptiva farthållaren med styrhjälp 
som allt sammantaget gör XC40 till en bra 
långfärdsbil. 

Trots det kommer de flesta att rulla korta 
sträckor i städer och där kan den upplevas som 
stor och otymplig på grund av den dåliga sikten 
bakåt. Liksom Tiguan är XC40 endast 
framhjulsdriven. 

I fjol gick de flesta laddhybriderna som säljs 
omkring 4–5 mil på el och kunde inte laddas 
med högre effekt än 3,7 kilowatt. Så är det 
tyvärr fortfarande. För att hitta laddhybrider 
med längre elräckvidd och bättre laddprestanda 
måste man gå upp betänkligt i prisklasserna. 

Trots det ser vi stora fördelar med laddhybriden 
som biltyp. Man får prestanda och komfort som 
tidigare varit förbehållet stora och starka 
bensin- eller dieselbilar, men med mindre 
miljöpåverkan. 

Behandlar du laddhybriden rätt, stoppar i 
kontakten så fort den står still och kör de flesta 
milen på el, så kommer den att belöna dig med 
ett förhållandevis billigt bilägande. 

Erik Wedberg 

erik.wedberg@tmag.bonnier.se 

Robin Törnros 
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Fakta. Volkswagen 
Tiguan eHybrid 
Miljö 

Räckvidd el vid blandad körning: 4,9/4,2 mil 
(uppgiven/test). 

Förbrukning vid blandad körning: 0,18/0,95 
liter per mil (uppgiven/test). 

Ekonomi 

Pris: 469 900 kronor. 

Inköpsbonus: 19 931 kronor. 

Fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. 
Därefter 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 år. Rost 12 
år. Lack 3 år. Batteri 8 år. 

Ägandekostnad: 55,33 kr/mil de tre första åren. 

Teknik 

Motor: Bensin 150 hk, 250 Nm. El: 115 hk. Total 
effekt 245 hk. 

Batterikapacitet: 11,5 kWh netto. 

Max laddeffekt: 3,7 kW. 

Drivning: Fyrhjulsdrift. 

Växellåda: 6-växlad automatlåda. 

Acceleration 0-100 km/tim: 7,5/8,5 sekunder 
(uppgiven/test). 

Toppfart: 205 km/tim (uppgiven). 

Digitalt 

Pekskärm: 10,25 tum. 
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App: We Connect. 

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. 

OTA (nätuppdatering): Nej. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 449/184/167 centimeter. 

Bagagevolym: 476-1 516 liter. 

Tjänstevikt: 1 935/1 930 kg (uppgiven/test). 

Maximal släpvagnsvikt: 1 900 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper 4 

Säkerhet 5 

Miljö 3 

Komfort 3 

Ekonomi 2 

Totalbetyg = 17 av 25 

Plus 

Lättkörd. 

Bra utrymmen. 

Hög säkerhet. 

Minus 

Högt grundpris. 

Dyr försäkring. 

Hög bensinförbrukning. 

Fakta. Volvo XC40 
Recharge T4 
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Miljö 

Räckvidd el vid blandad körning: 4,6/4,8 mil 
(uppgiven/test). 

Förbrukning vid blandad körning: 0,21/0,89 
liter per mil (uppgiven/test). 

Ekonomi 

Pris: 459 000 kronor. 

Inköpsbonus: 17 016 kronor. 

Fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. 
Därefter 360 kronor per år. 

Garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 år. Rost 12 
år. Lack 3 år. Batteri 8 år. 

Ägandekostnad: 53,26 kr/mil de tre första åren. 

Teknik 

Motor: Bensin 129 hk, 245 Nm. El: 82 hk. Total 
effekt 211 hk. 

Batterikapacitet: 8,5 kWh netto. 

Max laddeffekt: 3,6 kW. 

Drivning: Framhjulsdrift. 

Växellåda: 7-växlad automatlåda. 

Acceleration 0-100 km/tim: 8,5/8,2 sekunder 
(uppgiven/test). 

Toppfart: 180 km/tim (uppgiven). 

Digitalt 

Pekskärm: 12,3 tum. 

App: My Volvo. 

Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. 
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OTA (nätuppdatering): Nej. 

Mått/vikt 

Längd/bredd/höjd: 443/186/165 centimeter. 

Bagagevolym: 351-1 336 liter. 

Tjänstevikt: 1 906/1 910 kg (uppgiven/test). 

Maximal släpvagnsvikt: 1 800 kg. 

Betyg del för del 

Köregenskaper 4 

Säkerhet 5 

Miljö 3 

Komfort 4 

Ekonomi 2 

Totalbetyg = 18 av 25 

Plus 

Trygga köregenskaper. 

Bra komfort. 

Hög säkerhet. 

Minus 

Dyr men inte lyxig. 

Dyr service. 

Hög bensinförbrukning. 

29 Klassisk 
mikrobil 
återuppstår 
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Messerschmitt Kabinenroller 
återuppstår. Nytillverkning av den 
klassiska bilmodellen startar i spanska 
Málaga. 

Den tvåsitsiga mikrobilen Messerschmitt 
Kabinenroller, där passageraren sitter bakom 
föraren, tillverkades i över 50 000 exemplar 
mellan åren 1953 och 1964. Men sagan tog inte 
slut där. Nu skrivs ett nytt kapitel, i och med att 
reservdelsleverantören Messerschmitt-Werke 
meddelat att man kommer att starta en 
nyproduktion av modellen. Kraften kommer 
alltjämt från en encylindrig bensinmotor som 
driver på bakhjulet, men man kan också välja en 
elmotor på 6,7 hästkrafter som ger fordonet en 
räckvidd på åtta mil. 

Oavsett motor toppar nya Kabinenroller cirka 
90 kilometer i timmen. Prislistan börjar på 

omkring 110 000 kronor för den bensindrivna 
modellen, medan den eldrivna varianten kostar 
runt 130 000 kronor. 

DN 
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29 Suven 
Porsche Macan 
blir eldriven 
2023 
Nya Porsche Macan blir helt eldriven, men den 
bensindrivna modellen säljer fortfarande för bra 
för att fasas ut. Senare i år uppdateras den 
därför för att kunna fortsätta att säljas parallellt 
med den eldrivna bilen som kommer om två år. 
Prototyper av nya Macan har lämnat 
testområdet i Weissach och gett sig ut på 
allmänna vägar. De gamla proportionerna är 
kvar, men i fronten finns nya strålkastare med 
samma design som på elbilen Taycan. DN 

29 Första 
gången en elbil 
toppar 
försäljnings-
listan 
De nya skatterna skakade om 
bilförsäljningen i april. En elbil toppade 
för första gången försäljningen i Sverige 
och rekordmånga bilar var laddbara. Är 
detta klivet mot en elektrifierad 
bilmarknad? 

Den första april i år började de nya bonus 
malus-skatterna gälla, vilket märktes på 
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nybilsförsäljningen. Jämfört med mars ökade 
elbilförsäljningen med 153 procent och för 
första gången i Sverige var det en elbil som 
sålde bäst: Volkswagen ID.4, dessutom med stor 
marginal. 

Rockaden i försäljningstoppen kommer sig av 
att inköpsbonusen till rena elbilar höjdes från 
60 000 kronor till 70 000 kronor från och med 
april. Samtidigt sänktes bonusen med omkring 
10 000 kronor till laddhybrider. På malussidan 
betyder de nya reglerna kraftigt ökad skatt för i 
princip alla bilar som inte är laddbara. 

Frågan alla ställer sig är om siffrorna kommer 
att hålla över tid. 

– Vi ser ett stort intresse för ID.4, och en 
fortsatt stark orderingång. Det kan bli vår mest 
sålda modell även sett till helåret, men det är 

omöjligt att veta i dag, säger Marcus 
Thomasfolk, informationschef för Volkswagen 
Sverige. 

Alla laddhybridkunder sparade omkring 10 000 
kronor genom att beställa sin bil med leverans i 
mars. Det ledde till en försäljningstopp för 
biltypen i mars och ett försäljningsras i april. 
Registreringarna av laddhybrider gick ned från 
14 934 bilar i mars till 4 563 i april, ett tapp på 
70 procent. Försäljningen kommer troligtvis att 
hämta sig relativt snabbt, men det stora övertag 
som laddhybrider har haft över elbilar kommer 
kanske inte tillbaka. 

Volkswagen, som är en av de stora 
leverantörerna av laddhybrider med bland 
annat Golf GTE och Passat GTE i programmet, 
ser förändringen som en del av en pågående 
trend. 
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– Under april var 64 procent av våra 
registrerade bilar laddbara. Av dessa var 54 
procent rena elbilar. Det är en utveckling vi har 
sett komma, och som kommer att fortsätta. Vi 
får snart flera nya elmodeller i programmet, 
bland annat ID.4 GTX, som kommer att öka 
volymerna för elbilar, säger Marcus 
Thomasfolk. 

Laddbara bilar knep därmed sammantaget 
rekordhöga 43 procent av försäljningen. 
Fortfarande har bensin- och dieseldrivna bilar 
merparten av försäljningen, men marginalen är 
knapp. Dieselbilar tar blott 15 procent av 
marknaden i april, bensinbilar – inklusive 
mildhybrider – tar resterande 41 procent. 

Flera nya elbilsmodeller kommer att lanseras 
under 2021, vilket talar för en fortsatt stark 
elbilförsäljning. Men den aviserade 

förmånsskattehöjningen i sommar är ett 
orosmoln. Regeringen har lagt ett förslag som 
höjer förmånsskatterna med 25–35 procent för 
vanliga tjänstebilar som registreras efter första 
juli. 

Branschorganisationen Bilsweden anser att det 
finns risk för att ökningen för laddbara bilar 
kommer att komma av sig. 

– Årets styrmedelsförändringar leder, 
tillsammans med coronapandemins avtryck i 
fjolårets registreringar, till en ryckig marknad. 
Förutom att den tillfälliga nedsättningen av 
förmånsvärdet för miljöbilar slopades vid 
årsskiftet så höjs även förmånsskatten från och 
med juli. Alla dessa förändringar gör att vi 
tidigast under andra halvåret kommer att kunna 
se de reella effekterna i nyregistreringarna, 
säger Mattias Bergman, vd på Bilsweden. 
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De bedömer dock att försämringarna av nu 
beslutade styrmedel gör att ökningstakten av 
laddbara fordon kommer att avta efter första 
juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen 
om inte justeringar görs. 

Om skatten på nyregistrerade förmånsbilar höjs 
i sommar kommer intresset för att ha en 
förmånsbil att minska. Eftersom den absoluta 
merparten av sålda företagsbilar är laddbara 
kommer minskad försäljning framför allt att 
drabba detta segment. 

– Det är en svårbedömd marknad. Vi är kritiska 
till ändringarna som kom vid årsskiftet och som 
kommer i sommar. Hade regeringen inte tagit 
bort nedsättningen av förmånsvärdet vid 
årsskiftet hade ännu fler laddbara bilar 
registrerats, säger Marcus Thomasfolk. 

Han menar att samma sak gäller 
skattehöjningen i sommar som kommer att 
dämpa försäljningen av laddbara bilar. Men hur 
utvecklingen blir för den faktiska 
elbilförsäljningen i höst vill han inte spekulera 
om då det är fler faktorer som spelar in. 

Mikael Stjerna 
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29 Erik 
Wedberg: Är det 
dags att börja 
skrota för 
miljöns skull? 
Bonus malus-systemet där eldrivna bilar 
får stöd har gett den effekt man efter-
frågat – det säljs allt fler elbilar och 
laddhybrider med låga utsläpp. Men 
omställningen är inte färdig förrän de 
oönskade bilarna är borta från vägarna. 

Om man bara fyller på med nya sopor i 
soprummet utan att ta bort de äldsta blir det till 

slut jobbigt. Det här blev ingen bra liknelse, 
bilar är inte sopor. Bilar är oftast jättefina, men 
det är precis det här som håller på att hända 
med den svenska bilparken. 

Nybilsförsäljningen är fortsatt stark, det såldes 
drygt 20 000 nya bilar bara i april och nästan 
hälften av dem var laddbara, det vill säga 
antingen elbilar eller laddhybrider. Det innebär 
en rejäl ökning mot april i fjol och är precis den 
effekt man önskat med det ökade stödet till så 
kallade nollutsläppsbilar. Den som köper en ny 
bil som inte släpper ut någon koldioxid alls får i 
dag 70 000 kronor tillbaka från staten. 

Omställningen till ett elektrifierat bil-Sverige är 
på god väg. Eller? Flera kommuner larmar om 
att skrotbilar som lämnats i naturen blir ett allt 
större problem. Upp till en halv miljon 
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skrotbilar uppskattas stå övergivna och utgöra 
stora miljörisker. 

Varför blir det så? Troligtvis för att deras ägare 
inte bryr sig om miljön, men framför allt för att 
deras ägare inte tjänar något på att skrota 
bilarna. 

Vi har inte haft någon skrotningspremie sedan 
år 2007 och det innebär att gamla, miljöfarliga 
bilar dumpas i stället för att skrotas och 
återvinnas. Skrotningspremien, som innebar att 
ägaren fick betalt för att skrota bilen, var ett 
effektivt sätt att få bort gamla bilar ur trafiken. 

Skrotningspremien var en ventil, någon som 
kom och tömde soprummet på de äldsta 
soporna. Är det dags att styra om delar av 
inköpsbonusen, som enligt vissa sticker i 
ögonen eftersom den i praktiken innebär att 

staten delfinansierar dyra nybilsköp, till en 
skrotningsbonus och därmed börja fasa ut de 
miljövidrigaste bilarna? 

Erik Wedberg 

erik.wedberg@tmag.bonnier.se 

Gult ljus: Volvo Cars elektrifiering tycks stå och 
vänta på att det ska slå om till grönt. Hittills har 
märket en enda modell som sålts i 330 
exemplar hittills i år. Nästa elbil, C30, väntar vi 
ännu på. 
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29 Ford Fiesta – 
en liten bil med 
storbilskänsla 
Lagom till modellens 40-årsjubileum 
2017 lanserades generation sju av Ford 
Fiesta. Den blev längre och lägre än 
tidigare, fick ny teknik och än mer 
körglädje. Kan den vara ett av 
marknadens bästa begagnatköp? 

Vill du köra en kompakt och ekonomisk bil utan 
att tappa varken körkänsla eller körglädje – då 
är Ford Fiesta ett bra val. Senaste generationen, 
som fortfarande tillverkas, lanserades 2017. Då 
klev Fiesta över fyrametersgränsen och 

närmade sig i utrymme- och komfortupplevelse 
de mindre Golfklassmodellerna. 

Särskilt uppskattade är de fina 
köregenskaperna. Fiesta är en av de sportigaste 
modellerna i sin klass, med fin styrning och en 
distinkt växellåda. 

Flera olika motorer har erbjudits men den i 
särklass vanligaste är den trecylindriga 
enlitersmotorn med 100 respektive 125 
hästkrafter. Något billigare är den fyrcylindriga 
1,1-litersmotorn på 85 hästkrafter. Betydligt 
färre såldes med 1,5-litersdieseln, som finns 
med två effektuttag: 85 respektive 120 
hästkrafter. 

Alla motoralternativ har sina för- och nackdelar. 
Vill du verkligen ha körglädje väljer du den 
trecylindriga motorn, då får du turboeffekt vid 
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låga varvtal. Den fyrcylindriga är en smula loj i 
jämförelse, men så länge du bara vill ta dig från 
A till B så gör den jobbet. Ljudkomforten är i 
princip densamma, Fords trecylindriga motor är 
inte särskilt knattrig. 

Bränsleekonomin är också ungefär densamma, 
oavsett cylinderantal. De flesta bilar som har 
sålts har sexväxlad manuell låda, men ett 
mindre antal har sålts med den sjuväxlade 
dubbelkopplingslådan. 

Dieselmotorn är mest ett alternativ för 
långpendlaren då ekonomin kommer till sin rätt 
ju mer du kör. För många korta turer kan 
dessutom göra att partikelfiltret sätts igen. Tack 
vare låga koldioxidutsläpp är skatten låg även 
på dieselversionerna, runt 1 100 kronor per år. 

Dieselmotorn ska servas varje år, medan 
bensinmotorerna nöjer sig med service 
vartannat år. Dieselmotorerna fanns i 
programmet fram till hösten 2020, efter det 
finns bara bensindrivna motorer. Samma år 
introducerades en mildhybrid i programmet. 

En suv-inspirerad version finns förstås, och den 
heter Fiesta Active. Den har något förhöjd 
markfrigång och svarta plastkanter kring hjul-
husen. 

Till sist ska vi också nämna sportiga Fiesta ST 
med trecylindrig motor på 200 hästkrafter och 
sportstolar som håller dig i ett fast grepp. 

Lägg märke till att versionen ST-Line är ett 
utrustningspaket som ger utseendet som en ST 
utan att vara lika sportig. 
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Utrymmena är så bra att Fiesta mycket väl 
duger som familjebil, det är så de används i till 
exempel England, där Fiesta har varit den mest 
sålda bilmodellen det senaste decenniet. 

Baksätet duger åt två personer, tre sitter lite 
trångt. Halvkombimodeller i fyrametersklassen 
har ett begränsat lastutrymme, det går inte att 
trolla med måtten. 

Några typiska barnsjukdomar är inte kända. En 
återkallelse för den första årsmodellen gjordes 
på grund av bromsfel, men det felet har med all 
säkerhet åtgärdats på alla bilar när vi skriver 
detta år 2021. 

Leta efter en Fiesta som har den utrustning du 
vill ha, i den kulör du gillar. Du kan få andra 
modeller i samma storlek till lägre pris, men 
inte med Fiestas körglädje. Mikael Stjerna 

Fakta. Ford Fiesta 1,0T 
Miljö 

Koldioxidutsläpp: 97 gram/km (NEDC). 

Bränsleförbrukning: 0,43 l/mil vid blandad 
körning (NEDC). 

Ekonomi 

Årlig fordonsskatt: Från 360 (registrerad före 
juli 2018) till 3 677 kr. 

Garantier: Nybil 5 år. Vagnskada 3 år. 
Rostskydd 12 år. 

Teknik 

Motor: Bensin 1 liter. 100 hk, 170 Nm. 

Kraftöverföring: Framhjulsdrift. 6-växlad 
manuell låda. 
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Fartresurser: Toppfart 183 km/tim. 
Acceleration 0-100 km/tim: 10,5 s. 

Försäkringskostnad 

5 150 kronor per år (man, 47 år, Stockholm). 

Säkerhet 

Euro NCAP säkerhetsbetyg: Fem av fem 
stjärnor. 

Säkerhetsdetaljer: Trötthetsvarnare, autobroms. 
Döda vinkeln-varnare tillval. 

Så mycket kostar en begagnad Ford Fiesta. 

2018 105 000 kr 

2019 120 000 kr 

2020 140 000 kr 

Plus 

Eluppvärmd vind- ruta. 

Körglädje. 

Säkerhet. 

Minus 

Högt inköpspris. 

Litet bagageutrymme. 

Skrymmande glastak (tillval). 

515



30 ”Regler och skatter 
bromsar 
solenergisatsningar i 
Sverige” 
Solenergin står bara för 1 procent av den 
svenska elproduktionen. Jämfört med länder 
med ungefär samma solinstrålning ligger 
Sverige rejält efter. Många i Sverige vill 
investera i solenergi, men de bromsas av 
hindrande skatter och regler. Nu när världen 
satsar stort på grön återhämtning måste vi 
hänga med, skriver företrädare för Svensk 
solenergi. 

DN. DEBATT 210529 

Klimatomställningen och digitaliseringen kommer att 
kräva storskalig elektrifiering, regeringen har själv 
uttalat att elbehovet snart är minst det dubbla mot 
dagens. Sverige behöver nu all fossilfri el vi kan 

producera, ju mer förnybar sådan desto bättre. Vi har 
helt enkelt inte längre varken tid eller råd att 
underskatta möjligheterna med solenergi, där Sverige 
fortfarande ligger efter konkurrerande länder. 

Nu kan el från solenergi börja produceras i större 
industriell omfattning, såsom Sverige gjorde med 
vatten- och kärnkraft när industrin växte fram. 
Storskalig solenergi har potential att producera minst 
10 procent av den svenska elen. 

Inga stora statliga satsningar behövs, här finns redan 
god investeringsvilja från många olika aktörer. Men de 
nödvändiga satsningarna motverkas av hinder som 
regering och riksdag måste riva, i form av skatter och 
regler. 

I dag står solenergin för endast 1 procent av den 
svenska elproduktionen, att jämföra med 3 procent i 
Danmark, 5 procent i Nederländerna och närmare 10 
procent i Tyskland. Länder som till stora delar har 
ungefär samma solinstrålning som Sverige. Nu ligger 
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Sverige rejält efter, i stället för att vara ett 
föregångsland som leder klimatarbetet. 

Sverige har över 8 miljoner byggnader och över 400 
miljoner kvadratmeter takyta som kan användas till 
elproduktion, och vi har knappt börjat använda 
fasaderna alls. Med solceller på tak och/eller på 
fasader kan förnybar energi produceras på och i direkt 
anslutning till många av Sveriges fastigheter, i estetiskt 
tilltalande design alternativt i design som knappt syns. 
Detta med befintlig teknik som varken låter eller luktar 
i närmiljön eller kräver byggen av nya kraftverk. Därför 
kan solenergi med fördel användas även i områden 
med tät bebyggelse där den också har möjlighet att 
avlasta elnäten. 

En vanlig invändning mot storskalig solenergi i Sverige 
just vårt klimat. Men den som tänker på kalla vintrar 
kan notera att solceller fungerar bättre i kyla än i 
värme. Den som tänker på att solen strålar från sidan i 
norr kan till exempel vända blicken mot Strandkajen i 
statsministerns eget Örnsköldsvik, där ett av många 
bra exempel på hur fasadytor används för att generera 

energi finns. På fasader fastnar heller inte snön på 
vintern, däremot kan snön bidra till bättre effekt i 
fasaden eftersom den reflekterar solljus. Och alla vi 
som är rädda om vår vackra natur kan se runt om i 
landet hur mark från nedlagda industrier eller gruvor 
kan få nytt liv med solenergiproduktion. System som 
ofta även går att kombinera med till exempel 
betesmark. 

Med ny teknik, inklusive de möjligheter som batteri-, 
vätgas- och bränslecellsteknik kan ge oss, öppnas 
dessutom möjligheter som inte fanns för bara några år 
sedan. I norra Sverige, där tillgången på solljus är 
varierande över året, men där elbehovet från industrin 
samtidigt är stort, får det stor effekt att kunna lagra el 
över tid. 

Redan i dag kan de flesta personer och företag göra 
lönsamma investeringar i egen solenergi på och i 
anslutning till sina fastigheter med omedelbart sänkta 
driftkostnader och möjlighet till högre 
fastighetsvärden. Även på marken finns potential. Över 
97 procent av Sveriges areal är obebyggd och få vill 

517



exploatera orörd natur, men med så lite som en park 
om 25 MW per kommun skulle solelen täcka 5 procent 
av dagens hela svenska elbehov. 

Nu satsar hela världen stort på grön återhämtning. 
Såväl EU, som Kina och USA har nyligen höjt sina 
ambitioner och efterfrågan på hållbara investeringar 
ökar. Ytterligare 70 miljarder skulle satsas på solel i 
Sverige om vi fick liknande villkor som Danmark och 
Nederländerna, visar en rapport som Svensk solenergi 
varit med om att ta fram. Sverige har tidigare agerat 
klimatmässigt föregångsland och exempelvis varit 
drivande i det förhandlingsspel som ledde till en 
skärpning av utsläppshandelsreglerna inom EU. I de 
senaste partiledardebatterna är också de flesta 
partiledarna överens om allvaret i klimat- och 
miljöfrågan och både Löfven och Kristersson påtalar 
möjligheterna med solenergi. Trots detta gör 
fortfarande svenska regler och skatter det både svårare 
och dyrare att investera här än i viktiga 
konkurrentländer. 

Sverige tar till exempel fortfarande ut skatt på 
egenanvänd el från stora solcellsanläggningar och gör 
det administrativt svårt för fastighetsägare som satsar 
på solel. Nu är det dags att politiken går från ord till 
handling och gör det möjligt att genom fyra enkla 
omedelbara steg utveckla solenergin i Sverige. 

1 Avskaffa straffskatten på större solinvesteringar. I 
dag tillkommer en extra skatt på egenanvänd el från 
anläggningar som är större än ungefär två 
ladugårdstak (fyra från 1 juli), vilket gör större privata 
investeringar dyrare här än i konkurrerande EU-
länder. När nu både budgetpropositionen och 
valrörelsen närmar sig kan politikerna göra en insats 
för både klimatet och ekonomin, genom att i stället 
avskaffa detta effekttak helt. Om Sverige ska ha 
energiskatt alls är det inte rimligt att den straff-
beskattar gröna investeringar. 

2 Använd EU-reglerna för lokal användning. Enligt 
EU:s gemensamma regelverk ska el beskattas, men 
varje medlemsstat har redan i dag möjlighet att göra 
lokala undantag. Det gör Danmark, Nederländerna och 
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flera andra jämförbara EU-länder. Sverige använder 
undantaget för vissa branscher som till exempel 
industriproduktion och, efter en lagändring i samband 
med Facebooks etablering i Luleå, även datorhallar. 
Men i ett samhälle där digitaliseringen och 
elektrifieringen förändrar hela samhället borde även 
egenanvändning av el omfattas. Handel, logistik och 
tjänstesektorns kontorsfastigheter är exempel på 
verksamheter som kan bidra stort till 
klimatomställningen om straffskatten försvinner. 
Sverige behöver använda EU-regelverkets möjlighet till 
undantag från energibeskattning maximalt. 

3 Möjliggör maximal lokal användning av solenergi. 
Ett konkret exempel som försvårar utbyggnaden av 
solcellsanläggningar är kravet på nätkoncession för 
överföring av el mellan en fastighetsägares olika 
fastigheter, trots att dessa ligger bredvid varandra. 
Nordens största soltakanläggning på Hisingen 
producerar till exempel 70 procent mer energi än vad 
som används i huset den sitter på, vilket hade räckt 
även till flera byggnader i närheten. Ju bättre 

fastighetsägare kan använda den energi som 
produceras lokalt, desto mindre blir belastningen på 
både elnät och klimat. Här finns redan direktiv från EU 
om så kallade energigemenskaper, som Sverige bör 
implementera snarast och utan krångel. 

4 Använd Sveriges röst i EU. Mycket av 
energibeskattningen är som sagt EU-reglerad, men EU 
är ett samarbete mellan demokratiska länder och har 
en mycket ambitiös återhämtnings- och klimatagenda. 
Sverige har en viktig röst i detta samarbete och den 
behöver höjas. Den rimliga hållningen i en union som 
menar allvar med grön återhämtning måste vara att 
släppa fram så mycket grön el som möjligt. Det måste 
vara utsläppen, inte gröna investeringar, som ska 
bekämpas. 

Sverige står nu mitt i coronakris, ekonomisk kris, 
klimatkris och elkris. Men på vägen ur dem har vi vår 
stora chans att ställa om till bättre hållbarhet. Då har vi 
inte råd att avstå från solenergin. 

Anna Kinberg Batra, ordförande, Svensk solenergi 
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Anders Hjärpe, vice ordförande, Svensk solenergi 

Anna Werner, vd, Svensk solenergi 

Svensk solenergi är en branschförening som 
representerar såväl den svenska solenergibranschen 
som flera andra aktörer som verkar inom 
solenergiområdet. 

31 Hundratals samlade 
vid bilträff trots hög 
smittspridning 
En stor bilträff genomfördes i Luleå trots hög 
smittspridning i Norrbotten. Upp mot 600 
personer var samlade i och utanför bilarna. 

Enligt polisen var omkring 200 bilar parkerade på 
Betongvägen, Storheden, och utöver det ett antal bilar 
som var i rörelse. 

Trots att polisen summerar bilträffen som en relativt 
lugn tillställning blev två personer av med körkortet på 
grund av fortkörning och fyra personer fick böter för 
att inte ha använt bilbälte. Sju omhändertogs för 
fylleri, tre bötfälldes för förargelseväckande beteende 
och ytterligare tre för att ha druckit alkohol på 
förbudsområde. 
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Under kvällen och natten fick polisen också hantera ett 
misshandelsfall i området, efter ett slagsmål mellan två 
personer. Ingen av dem behövde sjukvård. 

Polisen har inte haft möjlighet att stoppa träffen utan 
fokuserade på att hålla ordning. 

– Utifrån de resurser vi har så får man försöka ha 
fokus på det som kan störa och rent ordningshållande, 
sade Casey Causevic vid polisen natten till söndagen. 

Samtidigt pågick en liknande bilträff i Sollefteå i 
Västernorrland. 

Polisen kände till de båda träffarna på förhand och har 
kunnat kalla in extra personal för att vara på plats. 

TT 

31 Volvo Cars återgår 
till mer kontorsarbete 
Med start denna vecka återgår Volvo Cars i Göteborg 
till att ha kontoret som huvudsaklig arbetsplats för 
tusentals tjänstemän. 

– Det implementeras successivt och allt förändras inte 
över en natt, säger Fredrik Wahrolén, pressansvarig på 
Volvo Cars. 

Bland annat kommer Volvo att arbeta med flexibla 
starttider för tjänstemännen för att hålla nere trycket 
på kollektivtrafiken. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att så 
många som möjligt arbetar hemifrån men 
arbetsgivarna bestämmer själva om personalen ska 
vara på plats. 

TT 
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31 Rättstvist kan få 
konsekvenser Iphone-
användare 
Teknikjätten Apples rättsliga bråk med spelbolaget 
Epic kan få konsekvenser för 1 miljard Iphone-
användare. Rättegångsförhandlingarna mellan 
företagen är över. Ett par veckor, minst, lär det dröja 
innan domaren Yvonne Gonzalez Rogers återkommer 
med sitt utlåtande. Om hon finner att Apple tagit ut en 
oskäligt hög procentsats för appar på plattformen, eller 
att företaget missbrukat sin ställning och förhindrat 
verklig konkurrens, kan det innebära att de tvingas 
öppna upp App store för produkter och tjänster som då 
inte går via Apple på samma sätt som i dag. 

Bråket mellan bolagen bottnar i att Apple kastade ut 
Epics spel ”Fortnite” efter att spelutvecklaren kringgått 
betalningsmodellen i App store, där Apple får 30 
procent av vinsten. TT 

01 ”Senast 2040 ska 
fossila drivmedel vara 
utfasade” 
Vi föreslår i dag att fossila drivmedel ska vara 
utfasade i Sverige senast 2040. De stora 
förändringar som krävs hinner inte 
genomföras långt före dess, även om det vore 
önskvärt. Sverige bör också verka för att 
personbilar med förbränningsmotor fasas ut i 
nybilsförsäljningen i hela EU från 2030, 
skriver regeringens utredare Sven 
Hunhammar. 

DN. DEBATT 210601 

I dag överlämnas Utfasningsutredningens 
betänkande ”I en värld som ställer om – 
Sverige utan fossila drivmedel 2040” till 
regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att 
föreslå ett årtal när användningen av fossila 
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drivmedel är utfasad i Sverige. Drivmedel som 
i dag används i inrikes transporter och 
arbetsmaskiner och tillsammans står för 
knappt 40 procent av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. 

Utredningen har också haft i uppdrag att 
analysera förutsättningarna för att förbjuda 
försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna 
personbilar i Sverige och EU. Observera att 
frågan gäller nya personbilar och inte hela 
fordonsflottan eller begagnatmarknaden. 

Utredningen föreslår att fossila drivmedel ska 
vara utfasade i Sverige senast 2040. En 
utfasning 2040 gör det lättare att nå målet om 
nettonollutsläpp i alla sektorer senast 2045 och 
gör Sverige till ett föregångsland. De stora 
förändringar som krävs bedöms inte hinna 
genomföras långt innan 2040, även om det 
vore önskvärt. 

Klimatfrågan är global och Sveriges 
omställning sker i en värld som också ställer 
om. Sverige ska vara ett föregångsland, vilket 
betyder att utfasningen behöver genomföras på 
ett sätt som andra både vill och kan genomföra. 
Utfasningen behöver vara så hållbar och 
kostnadseffektiv som möjligt samtidigt som 
transportsektorn måste fortsätta att tillgodose 
tillgänglighet och konkurrenskraft för 
medborgare och näringsliv i hela landet. 

Den övergripande strategin för utfasning är en 
kombination av förändringar inom tre 
områden: en omfattande elektrifiering, 
minskad trafik och en övergång till långsiktigt 
hållbara förnybara drivmedel. Särskilt 
vägtransporterna bör elektrifieras i så hög 
utsträckning som möjligt så att förnybara 
flytande och gasformiga drivmedel kan 
frigöras till arbetsmaskiner, flyg och sjöfart 
samt de tunga vägtransporter som kan vara 
svåra att elektrifiera. 
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Förnybara flytande och gasformiga drivmedel 
är en begränsad resurs globalt, framför allt när 
det gäller långsiktigt hållbara biodrivmedel. 
Med en snabb och omfattande elektrifiering 
kan utfasningen ske utan att användningen av 
förnybara drivmedel 2040 behöver bli särskilt 
mycket högre än i dag. 

En snabb elektrifiering av vägtransporterna är 
alltså avgörande. Utredningen föreslår därför 
att Sverige bör verka för EU-omfattande 
nollutsläppskrav för nya personbilar i 
förordningen om nya bilars koldioxidutsläpp 
till 2030 eller så snart som möjligt därefter och 
senast 2035. Ett nollutsläppskrav innebär i 
praktiken att personbilar med förbrännings-
motor fasas ut i nybilsförsäljningen i hela EU. 

Ett ensidigt svenskt förbud mot nya bensin- 
och dieseldrivna personbilar bedöms strida 
mot EU:s regelverk och är därmed svårt att 
införa. På nationell nivå föreslås därför ett 
riksdagsbundet mål om endast 

nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen 
av personbilar 2030. Ett NUF har inga 
koldioxidutsläpp vid körning, från 
”avgasröret”. 

Målet om nybilsförsäljningen kräver skarpare 
styrmedel än de som finns i dag. Dessa bör 
helst genomföras på EU-nivå men kan behöva 
kompletteras med nationella styrmedel om 
koldioxidkraven på EU-nivå inte skärps 
tillräckligt. 

Även för nya lätta lastbilar och tunga fordon 
föreslår utredningen att Sverige bör verka för 
EU-omfattande nollutsläppskrav, om än något 
senare. För att ytterligare sänka 
livscykelutsläppen från eldrift behöver system 
för återvinning av batterier komma på plats. 

För att elektrifieringen ska kunna hålla ett högt 
tempo är det viktigt att de offentliga insatserna 
för laddinfrastruktur samordnas bättre så att 
utbyggnadstakten ökar och att olika hinder 
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röjs. Utredningen pekar på behovet av en plan 
för laddinfrastruktur både i transportsektorn 
och för arbetsmaskiner. Planen behöver utgå 
från en snabb elektrifieringstakt i hela landet. 
Förutsättningarna för hemmaladdning i 
flerbostadshus behöver exempelvis förbättras. 

För att utfasning ska kunna ske i hela 
transportsektorn krävs även en kraftigare 
styrning inom sjöfart och flyg. Sverige bör 
verka för att sjöfarten ska omfattas av EU:s 
utsläppshandelssystem. Utsläppen av 
växthusgaser från inrikes sjöfart och 
fiskefartyg bör på sikt omfattas av 
reduktionsplikt. 

Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle 
leder till många olika nyttor lokalt, samtidigt 
som utfasningen av fossila drivmedel 
underlättas. Samhällsekonomiskt motiverade 
förslag i regeringens klimatpolitiska 
handlingsplan inom detta område bör därför 
genomföras. Det ger en förbättrad 

tillgänglighet med andra färdmedel än bil och 
kan underlätta för hushåll och företag som 
påverkas negativt av högre 
drivmedelskostnader. 

För att det ska vara möjligt att fasa ut fossila 
drivmedel även där det är svårt att elektrifiera 
behöver användningen av långsiktigt hållbara 
förnybara flytande och gasformiga drivmedel 
öka. Dessa drivmedel behöver fungera även i 
befintliga fordon, farkoster och maskiner, så 
kallad drop-in. Förnybar diesel finns redan i 
dag även om den långsiktigt hållbara 
råvaruresursen är begränsad. Förnybar bensin 
finns däremot bara på demonstrationsstadiet. 
Utredningen föreslår en särskild kvot för 
avancerade biodrivmedel och elektrobränslen i 
reduktionsplikten så att utvecklingen fram till 
kommersiell marknadsintroduktion får bättre 
stöd. 

Utredningen föreslår vidare att 
reduktionsplikten bör ställa samma krav på 
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reduktion från bensin och diesel. Rena och 
höginblandade flytande biodrivmedel bör 
också föras in under reduktionsplikten. 
Eftersom reduktionsplikten styr andelen 
förnybart i flytande drivmedel så skulle ett 
styrmedel som mer liknar ett handelssystem 
som begränsar den fossila delen behöva 
införas närmare utfasningsåret. Nationella 
styrmedel för utfasning behöver samverka med 
utvecklingen i EU och i andra medlemsländer. 
Här är det aviserade förslaget från EU-
kommissionen om en europeisk 
utsläppshandel för transportsektorn av stor 
betydelse. 

Den snabba tekniska utvecklingen på 
elektrifieringsområdet, gör att utfasningen kan 
ske lättare än vad som bedömdes möjligt bara 
för några år sedan. Förbränningsmotorer 
kommer dock att behövas under mycket lång 
tid och bytet från fossila till förnybara flytande 
och gasformiga drivmedel kommer att 

innebära högre drivmedelspriser än i dag 
oavsett vilket styrmedel eller utfasningsår som 
väljs. 

Högre drivmedelspriser blir en viktig drivkraft 
både för elektrifiering, energieffektivisering 
och minskad trafik. Åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle är därför 
angelägna. 

Vägen mot en utfasning behöver vara robust 
och förutsägbar, men också flexibel eftersom 
utvecklingen är osäker. Även om den 
huvudsakliga kursen hålls fast kommer 
kontrollstationer att behövas för att justera 
styrmedelskombinationerna. Det går att nå en 
utfasning senast 2040, men det kräver ökade 
insatser från många olika aktörer redan i dag. 

Fakta. Utredningen 
Utfasningsutredningen (M 2019:04) 
överlämnas till regeringen i dag den 1 juni. 
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I korthet föreslår utredningen: 

Fossila drivmedel utfasade i Sverige 2040. 

Verka för nollutsläppskrav på nya fordon i EU, 
för nya personbilar från 2030. 

Riksdagsbundet mål om endast 
nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen 
2030. 

Snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen. 

Förnybara drivmedel genom en förändrad 
reduktionsplikt med sikte på ett 
handelssystem, i samspel med EU. 

Sven Hunhammar, utredare, 
Utfasningsutredningen 

01 Nytt tvångsmedel 
flitigt använt 
Hemlig dataavläsning har hittills använts i 60 
ärenden. Framför allt handlar det om grova 
narkotikabrott och våldsbrott som mord. 

– Vi behöver försöka hålla jämna steg med den 
grova kriminaliteten och hemlig dataavläsning 
gör skillnad, säger riksåklagare Petra Lundh. 

Ett drygt år efter det att lagen om hemlig 
dataavläsning trädde i kraft redovisar Åklagar-
myndigheten och Polismyndigheten hur den 
använts för regeringen. Sju av de sextio 
ärendena avslutades under 2020. Övriga 
ärenden är fortfarande pågående. Hittills finns 
bara en fällande dom där hemlig dataavläsning 
haft en avgörande roll. 

TT 
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01 Norwegian börjar 
flyga i Sverige igen 
Flygbolaget Norwegian börjar nu trafikera fyra 
linjer från Stockholm efter att ha stängt ned 
trafiken i Sverige under pandemin. 

Första steget är att flyga från Stockholm till 
Umeå, Luleå samt på utrikesdestinationerna 
Oslo och Malaga. 

”I juni startar fler direktlinjer och under 
sommaren erbjuder bolaget 31 destinationer 
från Stockholm och två destinationer från 
Göteborg”, skriver Norwegian i ett 
pressmeddelande. 

TT 

01 Svenska kraftnät 
varnar för effektbrist i 
vinter 
Sverige beräknas få ett underskott på 1 600 
MW under timmen med högst elförbrukning 
kommande vinter, skriver Svenska kraftnät i 
Kraftbalansrapporten, en årlig rapport som 
görs för att bedöma över- eller underskott av el 
I Sverige. 

Underskottet är jämförbart med föregående 
års prognos för vintern 2020–2021. 

”En liten förbättring kan dock skönjas, vilket 
beror på utbyggd vindkraft under 2021”, 
skriver Svenska kraftnät. 

TT 
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01 ”Mitt årskort på SL 
brann inne under 
pandemin” 
Kollektivtrafik. Mitt årskort på SL gick ut den 6 
januari. På grund av pandemin slutade jag åka 
den 11 mars i fjol. Jag är äldre och gjorde som 
Folkhälsomyndigheten ville. 

Jag ringde SL och fick veta att jag skulle få 
tillbaka 72 kronor per dag som jag inte åkte om 
jag kunde få någon bekant att lämna in SL-
kortet. Men jag hade ingen att skicka. 

Jag fortsatte att hålla mig borta från 
kommunalt resande, pandemin fortsatte ju. 
När jag ville ha tillbaka pengarna från SL fick 
jag inga. Jag betalade 6 200 kronor för 
årskortet. 

Lillebil Angelsen, Stockholm 

02 Utan en 
mobiltelefon förvisas 
vi ur 
samhällsgemenskapen 
Mobilen krävs för att kommunicera med såväl 
vänner som myndigheter. Men den skadar det 
skrivna språket – civilisationens kärna. 

För hundra år sedan hade Karel Capeks pjäs om hur 
robotar tar över världen och utrotar (nästan) alla 
människor premiär. ”R.U.R” – ”Rossum’s Universal 
Robots” – varnar tidigt för teknologins faror och 
lanserar ordet ”robot” för den konstgjorda skapelse 
som tillverkats för att tjäna, men i stället förslavar oss. 
Den tjeckiske författarens pjäs är en dystopi: själv var 
han humanist av ett numera sällsynt slag, älskade 
hundar och sin trädgård, medan han hela sitt liv 
bekämpade kommunistiska och fascistiska idéer. 
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Hundra år senare är den teknologi han fruktade på 
fortsatt stadig frammarsch och har övertygat oss alla – 
kanske med undantag för miljöaktivister och 
kärnkraftsmotståndare – om att den är till 
överväldigande nytta. Redan Capeks värld hade 
integrerat paradigmatiska teknologiska framsteg som 
elektricitet, flyg, rörliga bilder, grammofon och telefon: 
de hade förlängt hans kropp, tillåtit honom att vara 
någon annanstans än där han fysiskt befann sig, ökat 
tempot i hans liv och gjort det bekvämare. 

På många sätt befriat honom. 

Men befrielse och slaveri bor vägg i vägg och låter sig 
inte så lätt skiljas åt. I dag har nästan alla de 
epokgörande teknologier Capek kände till stoppats in i 
en mobiltelefon. Och alla människor utrustats med var 
sin: från minsta barn bort till arbetslösa och utfattiga 
vi inte trodde hade råd med den. Mobilen ger tillträde 
till den cybervärld där en stor del av det moderna livet 
utspelar sig: och upphov till vad som numera kallas 
”livsstil”. 

Jag har ingen mobil. Som korrespondent var jag hela 
mitt yrkesliv beroende – förslavad – av telefonen. 
Först skrevs en text, ofta för hand, som sedan från 
Skopje eller Prag över telefon dikterades till Stockholm 
där den skrevs ut igen och sattes i bly innan 
tryckpressarna gick i gång. Kom texten för sent 
hamnade den inte i papperstidningen och någon 
nättidning fanns inte. Inte heller mobiler. Samtalet till 
Stockholm måste beställas av telefonist, linjerna var få, 
och för att förkorta väntetiden gällde det att vädja, 
skälla eller charma (muta) telefonisten. Allt eller intet 
stod på spel. Skulle jag få en linje i tid? Telefonister i 
Östeuropa hade ibland mer makt än politbyrån. 

När jag slutade med korrespondentens 
fältrapportering ville jag aldrig mer bli avhängig en 
telefon. Ett rent praktiskt beslut som ingenting hade 
med snobberi eller privat arrogans att göra: snarare en 
befrielse lik. Faktiskt blev jag också kvitt mardrömmar 
som målade upp ett korrespondenthelvete där 
oräkneliga telefoner med sladd och lur ringer samtidigt 
eller är döda, inte ger minsta ljud ifrån sig. 
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Till en början gick allt bra; inget evigt fingrande på 
mobilen och dess idiotiska ”jag hör dig så dåligt” eller 
”jag sitter på bussen”. De som ville mig något ringde på 
min sladdtelefon. 

Men inte särskilt länge. Snart flyttade alla in i 
cybervärlden med hjälp av mobilen. Min vardag 
däremot blev komplicerad: utan mobil blev det svårt 
att boka, checka in, legitimera sig, snart också att 
betala och kommunicera med myndigheter. 

Tv:n gick sönder. Försäkring fanns, jag lovades 
ersättning. Ingen kom. Veckorna gick. I min 
sladdtelefon ringde jag runt tills någon lyckades spåra 
mitt ärende och ”lösa” det: man saknade ett 
mobilnummer till mig dit ersättningen kunde skickas. 
Jag hade trott att den skulle komma som presentkort 
med posten. 

På coronabussen kan jag inte betala, inte heller fanns 
den utlovade ”värden” på plats på Odenplan som sägs 
ta emot betalning, och nu är det kontroll. Jag visar mitt 
SL-kort. Duger inte: jag måste i mobilen visa att jag 

betalt. ”Då får väl SL först köpa en åt mig”. 
Kontrollören kastar inte av mig, men det är nära. I 
bageriet kan jag inte betala med sedlar utan ombeds 
swisha. Det kan jag inte. Damen rycker på axlarna. 
Inget bröd. Utan så kallad bank-id finns jag inte för 
vissa myndigheter. Och var ska det bo om inte i 
mobilen? Sommarens digitala covidintyg och 
”resepass” kan jag nog bara drömma om. 

”Livsstilen” blir till uniform. Min frihet från mobilens 
milda tvång håller på att bli till slaveri. 

I dag är vi den mobil som jag inte har. Den har blivit 
livets motsvarighet till flygets svarta låda: i 
brottslingens mobil låter sig alla hans handlingar, 
åsikter och förehavanden kartläggas så att han kan 
spärras in på livstid. Det är förstås bra. Teknologiska 
framsteg främjar nästan alltid snabbhet och 
transparens. Men är det långsamma och 
intransparenta, som det privata, alltid dåligt? Ingen vill 
väl hävda det. Snarare handar det om avvägning och 
balans. Allting här i livet kommer med ett pris, säger 
ekonomen. 
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Vad skulle Capek sagt om mobilen? Det vet vi inte. 
Kanske att han ändå kunde stänga av sin radio eller sitt 
elektriska ljus utan att straffa ut sig ur 
samhällsgemenskapen, att mobilen därför är ett långt 
farligare instrument. Men säkert skulle han notera att 
mobilen ensidigt är på ljudets och bildens sida, att den 
reducerat det skrivna språket till en ofta felstavad rest i 
form av ett sms, att mobilen därför i ett historiskt 
perspektiv innebär ett bokstavligen (sic) reaktionärt 
steg tillbaka mot vårt primitiva ursprung. 

Som den humanist – någon som fyllt sitt liv med att 
läsa och skriva – Capek var tror jag att det hade 
förskräckt honom. 

Richard Swartz 

richard.swartz@chello.at 

02 Japansk ”luftbro” 
ska rädda höghastig-
hetsjärnvägen 
Göteborg. Redan beslutade järnvägen 
Ostlänken beräknas kosta 5,4 miljarder per 
mil. 

Prislappen på nya sträckan Göteborg–Borås, 
som samtliga partier vill bygga, beräknas till 
6,9 miljarder per mil – och riskerar bli en av 
Europas dyraste. 

De skenande kostnaderna har lett till att 
Trafikverket inom kort väntas offentliggöra en 
egen utveckling av en japansk modell där 
spåren läggs på pelare på 60 meter långa så 
kallade landbroar. 

Metoden som Trafikverket väntas presentera i början 
av hösten har likheter med den som byggkoncernen 
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Skanska lanserade i februari med så kallade brobanor, 
sedan många år använd i Kina. 

Trafikverket har vidareutvecklat den japanska 
metoden där rälsen läggs i 60 meter långa gjutna block 
som var 15:e meter läggs på pelare på mellan tre till 
tjugo meters höjd. 

Enligt uppgifter till DN pekar de utredningar som 
stämts av med byggbolagen Peab, NCC och Skanska på 
att den här sortens järnväg, som dimensioneras för 
360 km/h, i stora delar går att anlägga för under två 
miljarder per mil. Det är i så fall mindre än hälften 
jämfört med vad Ostlänken, den 152 kilometer långa 
sträckan Järna–Linköping, beräknas kosta. 

Konceptet med järnväg på landbroar av typen 
rambroar i stället för på traditionell banvall utreds av 
en särskild projektgrupp inom Trafikverket som 
arbetar med uppdraget kallat Funktionell gestaltning. 
Utredningsledaren Peter Uneklint säger till DN att 
konceptet bedöms klara 20–25 mil ny järnväg på fyra 

år, men möjligen snabbare än så om även utländska 
byggbolag anlitas.   

– Jag vill poängtera att den här metoden inte bara 
handlar om projektet nya stambanor, utan kan, menar 
vi, prövas på järnvägsbyggen generellt. Vi har funderat 
på det här i ganska många år, men projektgruppen 
med externa konsulter började arbeta skarpt för snart 
ett år sedan, säger Uneklint. 

Trafikverkets utredning om land- och rambroar 
kommer i ett kritiskt skede: 

Den 22 juni väntas riksdagen fatta beslut om att sätta 
av 876 miljarder till infrastruktur för perioden fram till 
år 2033. Därpå ska Trafikverket snabbt ta fram sin 
åtgärdsplanering inför beslut om så kallad Nationell 
plan. Där måste vägval göras för flera projekt utöver 
höghastighetsbanorna, till exempel Norrbotnia- och 
Ostkustbanan och Sydostlänken Älmhul–Karlshamn. 
De tre senare är i Trafikverkets nya dokument 
utpekade som möjliga pilotprojekt för landbroar. 
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Trycket från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) 
är hårt att göra något åt de kraftigt ökade kostnaderna 
– Ostlänken bedömdes så sent som 2018 kosta 54 
miljarder, 29 miljarder under dagens prislapp. 

Trafikverkets rapport den 28 februari svarade på 
regeringens fråga vilka slags höghastighetsbanor det 
går att få för ett tänkt pristak på 205 miljarder. Det 
blev ett kraftfullt ”fungerar inte alls” – inte om målen 
för den regionala arbetspendlingen ska kunna nås. 

De beräkningarna utgick från att nya stambanor 
anläggs på traditionell banvall. Men rapporten berörde 
ändå konceptet landbroar där de beskrivs som ”ett 
kostnadseffektivt alternativ (...)”. På minuskontot 
listades klimatpåverkan från stål och cement, 
spridningen av buller och ”anläggningens visuella 
påverkan”. 

När det gäller CO2-utsläppen vid betongtillverkning, 
sätts, som DN tidigare har beskrivit, hopp till att 
branschjätten Cementa ska klara målet att sälja 
klimatneutral cement från år 2030. Den visuella 

påverkan ska vägas mot att, till exempel, jordbruk kan 
bedrivas även under spåren.  

Just aspekten med visuell påverkan lyfter 
Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria 
Stockhaus.  

– Visserligen skapas inte samma barriär som på 
marken, men de skulle synas väldigt långt bort. Det 
blir en annan visuell förorening. Så frågetecknen är 
väldigt stora fortfarande, säger hon. 

Andra ledamöter i riksdagens trafikutskott lyfter 
fördelarna. Ordföranden Jens Holm (V) pekar finger 
mot infrastrukturminister Tomas Eneroth: 

– Regeringen skulle, om den vill, kunna säga att nu ska 
ni snabbutreda räls på broar, alla etapper samtidigt, 
och att höghastighetsbanorna lånefinansieras precis 
som med Öresundsbron. 

Utskottets vice ordförande, Centerpartiets Anders 
Åkesson, bedömer att intresset för brobanor/landbroar 
i dag är ”mycket stort”: 
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– Problemet i dag är att vi bygger dyrt och långsamt, 
det är en jätteutmaning att vi inte får pang för 
pengarna. 

I Trafikverkets senaste rapport till regeringen anges 
medelkostnaden för varje kilometer av huvud-
alternativet till höghastighetsbanor till 428 miljoner 
kronor. Men de beslutade bandelarna Ostlänken, 
Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund har dock 
betydligt högre kilometerkostnader än så. DN har 
räknat utifrån nu aktuella prognoser: 

Ostlänken, 152 km: Cirka 546 miljoner/km.  

Hässleholm–Lund, 60 km: Cirka 416 miljoner/km.  

Göteborg (Almedal)–Borås, 65 km: Cirka 692 
miljoner/km. 

Det är i ljuset av dessa kostnader, samtidigt som 
nuvarande plan pekar mot en trafikstart för hela 
systemet först någon gång år 2045–2050, som vårens 
ökade intresse för landbroar/brobanor ska förstås.  

Trafikverkets programdirektör för nya stambanor, Ali 
Sadeghi, säger: 

– Landbroar är definitivt ett intressant koncept. Det 
handlar om att hitta rätt lösning i landskapet, men vi 
ser att det finns potential att sänka 
investeringskostnader. 

Sadeghi anser dock att tåget har gått för landbroar på 
delarna Ostlänken och Göteborg–Borås.  

– En förutsättning för landbroar är att de måste in 
tidigt i planeringen, på de här sträckorna är det för 
sent att skifta teknik. Men för de övriga mellanliggande 
stambanesträckorna är landbroar intressant.  

Hur mycket billigare järnväg på rambroar kan bli 
väntas projektet svara på först till hösten. Men nya 
stambanor-projektets chef för systemutveckling Jan 
Edvinsson säger: 

– Vi ser en ekonomisk potential beroende av hur man 
lägger dem i terrängen. Lösningen är intressant för att 
den är flexibel. 
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Invändningen om att järnväg på bro kan bli visuellt 
störande listas som en av nackdelarna. 

– Ibland kan det upplevas som fint, ibland fult. Det 
ligger i betraktarens öga. Vi tittar på hur den ter sig i 
olika landskapstyper, säger utredningsledaren Peter 
Uneklint.  

I det stora politiska slaget om 
höghastighetsjärnvägarna säger numera Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna nej. 
Liberalerna är kritiska även om de skrivit under 
januariavtalet, där färdigställandet ingår som punkt 
28. 

Men för stora delar av systemet har politiken alltså 
redan tryckt på startknappen. Enbart de tre ovan 
nämnda delsträckorna, som delvis har finansierats av 
riksdagen, beräknas i dag kosta cirka 153 miljarder att 
färdigställa, och när det gäller såväl Ostlänken som 
Göteborg–Borås ställer sig även Moderaternas 
nuvarande partiledning bakom. Partiets talesperson 
Maria Stockhaus: 

– De rapporter som kommit från Riksrevisionen pekar 
på att allt bara blir dyrare och dyrare, det är ett 
gigantiskt problem och gäller den här sträckan också. 
Vi behöver nånstans ta fram ett vitt papper och börja 
om med hur vi generellt planerar infrastrukturen. 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 

Fakta. Skillnaden mellan 
kinesiska och japanska 
byggmetoden 
Såväl den metod som Trafikverket hämtat från den 
japanska järnvägsmyndigheten som den kinesiska, 
som Skanska arbetat vidare med, bygger på att en stor 
del av de anläggningsarbetare som behövs kan 
anställas lokalt. 

Skanskas metod anses vara mer lämpad för långa 
sträckor, eftersom det etableras fabriker för att gjuta 
pelare och brodelar ungefär var tredje mil och brodelar 
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läggs ut ”löpande” med ett speciellt spårfordon. 
Byggtiden blir kort. 

Trafikverkets nya koncept bygger i stället på att de 15 
meter långa så kallade armeringskorgarna 
transporteras på lastbil och lyfts på plats. En 60-
metersbro tar cirka 18 veckor att bygga, och 
utredningen räknar med att sex bygglag arbetar 
parallellt. 

Källa: Trafikverket och Skanska 

02 Regeringens 
utredare kritiseras: Vi 
klarar inte Parisavtalet 
Regeringens utredare föreslår att fossila 
drivmedel ska få användas till år 2040. Det är 
inte förenligt med Parisavtalet, enligt David 
Kihlberg, klimatchef på 
Naturskyddsföreningen. 

– Då kommer vi absolut inte att klara 
klimatmålen, säger han. 

Att förbjuda försäljning av nya bilar som drivs med 
fossila bränslen från år 2030 är en av punkterna i 
januariavtalet mellan S, MP, C och L. För Miljöpartiet 
var detta en hjärtefråga. En utredare fick i december 
2019 uppdraget att förbereda förbudet, som enligt 
januariavtalet ska klubbas under mandatperioden. 

Utredarens slutsats, som presenteras på tisdagen på 
DN Debatt, är dock att Sverige inte självt kan införa ett 
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förbud. Istället ska riksdagen sätta upp det som ett mål 
till år 2030 och sedan verka för att hela EU beslutar 
om ett förbud. 

Utredningen har också haft i uppdrag att föreslå ett 
årtal då fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige. 
Förslaget från utredningen är år 2040.  

Främsta skälet till att utfasningen inte bör genomföra 
snabbare är enligt utredaren Sven Hunhammar att det 
skulle kräva alltför stora mängder förnybara 
drivmedel, som ersättning för fossil bensin och diesel. 
Biodrivmedel är omdiskuterade eftersom klimat- och 
miljöeffekterna kan bli negativa om fel råvaror 
används på fel sätt. Palmolja är ett exempel som ställt 
till stor skada i regnskogar, men även svenska skogar 
riskerar att ta stryk om efterfrågan på biobränsle blir 
för stor. 

David Kihlberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen, 
tycker ändå att utredningens ambitioner är för svaga. 

– Vi har inte till 2040 på oss att fasa ut fossilbränslen. 
Det behöver gå betydligt snabbare om vi ska kunna 
klara Parisavtalets mål. Vi tycker att utredningen 
borde ha föreslagit ett förbud både för fossila 
drivmedel och nya fossildrivna bilar till 2030. 

David Kihlberg köper inte argumentet att EU-
lagstiftningen omöjliggör ett ensidigt svenskt förbud. 
Att göra det nationellt är enligt honom det bästa sättet 
att driva på EU i den riktningen. Han påpekar att 
januariavtalet till skillnad mot utredningen slår fast att 
förbudet ska gälla 2030. 

– Jag förväntar mig att regeringen ändå går fram med 
ett sådant förslag.  

Miljöminister Per Bolund (MP) om tog emot 
utredningen på tisdagen, vill i nuläget inte säga om 
regeringen tänker hålla fast vid januariavtalets 
skrivning om ett förbud 2030. 

– Nu kommer vi att ta ett samtal med de partier som 
samarbetar kring Januariavtalet. Men för oss är det 
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målet som är det viktiga, att vi faktiskt blir det första 
fossilfria välfärdslandet. Exakta vägen dit är kanske 
inte det väsentliga, säger Per Bolund.  

Anser du att det är förenligt med Parisavtalet att låta 
de fossila drivmedlen finnas kvar till 2040? 

– Vi vill genomföra övergången så fort som möjligt 
men jag lutar mig också med trygghet mot historien 
som visar att när vi har satt upp mål så har det ofta 
visat sig att det gått snabbare än vi trott på förhand. 
Jag är övertygad om att det kan bli så här också. Om 
det skulle vara några få rännilar kvar, säg 2039, så 
skulle jag inte säga att det är det som avgör om vi når 
Parisavtalet. 

Moderaterna framhåller elektrifieringen som det 
viktigaste för att ställa om transporterna. Partiets 
klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz 
efterlyser fler laddstolpar och mer kärnkraft för att 
säkra tillgången på el. ”Moderaterna vill också ha bilar 
utan utsläpp så snart som möjligt. Men då måste det ju 

finnas förutsättningar för att köra elbilarna i hela 
landet”, skriver hon i ett sms till DN. 

Förbud mot fossila bränslen och bilar som går på 
sådana drivmedel diskuteras i många länder. Norge är 
på gång med ett förbud redan 2025, men där har 
elbilar hunnit ta över mer av marknaden än vad som är 
fallet i Sverige. Storbritannien har skärpt sin 
målsättning från 2040 till 2030. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 

Fakta. Målet är att 
begränsa den globala 
uppvärmningen 
Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 
2016. 
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Målet i avtalet är att begränsa den globala 
uppvärmningen genom att minska utsläppen av 
växthusgaser. 

Ett av de viktigaste målen i avtalet är att hålla den 
globala uppvärmningen långt under två grader och 
sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 

Detta framför allt genom att minska utsläppen av 
växthusgaser. 

02 ”Onödiga A-
traktorer och 
vattenskotrar bör 
stoppas” 
Klimatet. Hela samhället försöker ställa till en fossilfri 
värld för att klara klimatkrisen och trafiksäkerheten är 
alltid lika viktig. Ändå har riksdagen godkänt nya 
regler för A-traktorer som innebär att de blir avsevärt 
mer attraktiva genom att de är lätta att manipulera 

elektroniskt för högre hastighet än de är godkända för. 
Till exempel godkänns en ombyggd Porsche som A-
traktor. Dessutom finns allt fler så kallade mopedbilar 
på våra vägar. 

Utvecklingen har blivit explosionsartad med massor 
med nya helt onödiga trafikfarliga fossildrivna fordon 
som körs av unga – vanligen till och från skolor. 

Detta är helt i motsats till klimatkrisens krav. Många 
andra onödiga, fossildrivna nöjesfordon borde också 
stoppas, till exempel snö- och vattenskotrar. 

Kjell Borgström, Norrtälje 
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03 Boom för 
stigcykling skapar 
motsättningar i 
närskogar 
Cykling på stig har blivit en ny folksport, men 
också en källa till missnöje bland andra 
naturbesökare. Behöver cykelskeptiska 
vandrare acceptera att friluftslivet förändras, 
eller måste cyklisterna bli bättre på vett och 
etikett? 

I Stockholms kommun, där cykling i terräng är 
förbjudet, utreds nu stigcyklingens framtid. 

Trängseln i naturen 
Del 1 

Under pandemin har intresset för att ge sig ut i 
skog och mark vuxit. På vissa håll leder det till 

trängsel. Hur förändras friluftslivet när fler 
åker på svemester? 

Stigcykling är cykling med mountainbike i naturen, 
vilket oftast sker på småstigar. Redan innan pandemin 
var stigcykling en friluftsaktivitet på uppåtgående. 
Cykelklubbar har fått många fler medlemmar och 
mountainbikelopp som Cykelvasan och Lidingöloppet 
MTB växer snabbare än stora löpartävlingar. 

Under pandemin tycks cykling i naturen ha blivit ännu 
populärare. Försäljningen av både nya och gamla 
mountainbikes har ökat kraftigt under året som gått. 

Alla är dock inte oreserverat glada över den nya 
folksporten i skogen. När pandemin skapat mer 
trängsel i stadsnära naturområden syns också en 
växande irritation över stigcykling i lokala 
Facebookgrupper: 

”Tycker att tokcyklisterna är så många nu att det börjar 
bli ett problem. Minns tiden då en skogspromenad i 
vårt naturreservat var en mer avkopplande aktivitet”, 
skriver en som tycker det blivit för mycket cyklande i 
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Nackareservatet, stigcyklingens eldorado i 
Stockholmsområdet. 

”Många har en jäkla attityd när de störtar fram genom 
våra skogar”, skriver en annan som berättar att hans 
mamma blivit påkörd under en skogspromenad. 

I diskussionstrådarna saknas inte cyklister som 
argumenterar emot. Men det pyrande missnöjet har 
blivit ett samtalsämne även i stigycklarnas egna forum, 
där vissa uppmanar sina medcyklister att tänka på när, 
var och hur de cyklar. Det finns en oro för att 
stigcykling annars kan komma att förbjudas i vissa 
naturområden. 

Frågan lyfts även utanför sociala medier. För några 
månader sedan gick den ideella föreningen som 
ansvarar för Sörmlandsleden ut och vädjade till 
cyklister att hålla sig borta från den populära 
vandringsleden, som sträcker sig 100 mil söderut från 
Björkhagen i Stockholm, utan någon given slutpunkt 
men med olika avstickare till bland annat Nynäshamn, 
Nyköping och Eskilstuna. 

– Att cykla mountainbike är en allmän trend som 
inleddes redan innan pandemin. Cyklingen på 
Sörmlandsleden har på vissa sträckor ökat kraftigt, 
säger Elisabeth Nilsson, ordförande för föreningen 
Sörmlandsleden.  

Hon menar att stigcyklingen leder till ökat slitage 
jämfört med vandring och berättar att föreningen på 
vissa håll har fått dra om vandringsleden efter att 
cykling har gjort den för lerig. Hon ser även problem 
med konflikter mellan vandrare och cyklister som möts 
på leden. 

– Vi blir inte upprörda om det kommer en eller två 
cyklister ibland när det är torrt och marken är tålig. 
Men när det är mycket cyklister under tider på året då 
det är blött och marken är skörare är det ett problem. 
Vi vill ha en vandringsled med god standard som inte 
är lerig. En cykel ger högre marktryck än om man går 
och då bryter den igenom mark- och växtlagret och ger 
mer slitage, säger hon. 
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Hur vanligt är det med konflikter mellan vandrare och 
cyklister? 

– I allmänhet är det lugnt. Jag har mött cyklister som 
är hur hänsynsfulla som helst, så det är inte att 
cyklister i allmänhet inte tar hänsyn. Men om det 
kommer grupper som kör ganska fort tillsammans, då 
har det uppstått en del irritation. Jag har hört om ett 
fall nära Stockholm där en vandrare blivit påkörd av en 
cyklist. Många mountainbikecyklister kör som träning 
och eftersom man då har ett högre tempo än en 
vandrare är det viktigt att visa hänsyn, säger hon. 

Sörmlandsledens utspel fick mothugg från 
Cykelfrämjandet, som även inledde en dialog med 
föreningen. En annan som reagerade var 
mountainbikecyklisten Aron Gooch, författare till 
boken ”Sveriges bästa stigcykling” och en av 
initiativtagarna till det informella nätverket Tisdags-
rajd i Nackareservatet.  

”Hur kan en intresseförening anse sig ha rätt att 
upphäva allemansrätten på kommunal och statlig 

mark?”, skrev han i en debattartikel på cykelsajten 
Happyride. 

– Ofantligt många tycker att stigcykling är ett roligt 
sätt att komma ut i naturen. Folk måste själva få 
bestämma hur man vill tillbringa sin fritid och på vilket 
sätt man vill utnyttja allemansrätten, säger Aron 
Gooch. 

Boomen för stigcykling beskriver han som ett led i en 
större förändring av friluftslivet som har pågått de 
senaste 10–20 åren. Men när många återupptäckte 
naturen under pandemin orsakade det en kulturkrock, 
menar han: 

– Den här idealbilden av friluftsliv med toppluva och 
termos från 1970-talet har egentligen varit på dekis 
länge. Att ge sig ut i naturen med löparskor eller cykel 
har i många år varit lika vanligt som att göra det med 
stövlar eller vandringskängor. Men under pandemin 
var det nog en hel del nytillkomna naturbesökare som 
hade andra förväntningar på hur friluftsliv ska se ut. 
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Kan du förstå att en del vandrare ändå stör sig på 
snabba stigcyklister? 

– Ja, men jag tror inte att de är så många. På de 15 år 
jag har cyklat i skogen är det kanske två gånger som 
någon har sagt något surt, medan jag har fått 
hundratals glada tillrop. Men självklart är det så att ju 
mer folk vi blir i naturen, desto större hänsyn behöver 
vi visa. Som cyklist bör man sakta in och hälsa när man 
passerar någon. Samtidigt kan ingen förvänta sig att ha 
stigen för sig själv om man är ute i ett stadsnära natur-
område, säger Aron Gooch. 

Frågan om stigcyklingens slitage på naturen är mycket 
omtvistad. I diskussionstrådar delas både forskning 
som visar att cykling sliter mer än vandring och 
forskning som visar på motsatsen. 

Vad de flesta verkar vara överens om är att cykling i 
blöt mark medför ett ökat slitage på stigarna, som då 
kan bli uppkörda och leriga. Aron Gooch tillägger dock 
att det inte bara gäller cykling: 

– Det är samma sak med vandring i blöt mark. Om 
man stannar upp i skogen efter en period med mycket 
regn ser man också fotsteg, även om de är mer 
kamouflerade på en stig. Vad det kokar ner till är att 
cykelspåren är ett rakt streck som syns tydligare på 
stigen. 

Vad säger då allemansrätten om att cykla i naturen? 
Allemansrätten är ingen lag, vilket kan förklara varför 
det ofta uppstår konflikter kring tolkningar av olika 
gränsfall. Men enligt Naturvårdsverket är både 
stigcykling och terrängcykling tillåtet: ”Cykla får man 
både i naturen och på enskilda vägar. Det ska göras 
med hänsyn till naturen i sig och till andra 
friluftslivutövare och markägaren”, skriver 
myndigheten. 

Vad som inte omfattas av allemansrätten är 
motoriserade fordon, vilket inkluderar elcyklar. 

– Att cykla i naturen är i allmänhet tillåtet. Men det 
finns områden där man inte ska cykla, till exempel 
över planteringar eller på mjuka, blöta stigar på våren 
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och hösten, där däcken kan lämna spår. Även andra 
känsliga marker som berghällar med mossor och lavar 
bör undvikas, säger Sanja Kuruzovic, handläggare för 
frågor om allemansrätten på Naturvårdsverket. 

Allemansrätten kan dessutom inskränkas i flera fall, 
bland annat i nationalparker och naturreservat. I 
tätortsnära områden har kommuner rätt att reglera 
cykling på motionsspår och vandringsspår via lokala 
trafikföreskrifter. 

Enligt Stockholms kommuns trafikföreskrifter är det 
inte tillåtet med någon form av cykling ”på stigar eller i 
terräng i naturreservat eller grönområden”. Det 
innebär att alla stadens elva naturreservat (förutom 
Nacka kommuns del av Nackareservatet) och 
ytterligare grönområden är förbjuden mark för 
stigcyklister – så länge det inte finns en cykelbana eller 
skylt som säger något annat. 

– Fordonstrafik är förbjuden i terräng i Stockholm. 
Cykel klassas som ett fordon och det innebär alltså att 
cykling enbart är tillåten på vägar där det är anvisat via 

påbudsskylt eller annan trafikföreskrift, säger Henrik 
Axelsson, enhetschef för trafikreglering på 
trafikkontoret i Stockholm. 

Förbudet mot stigcykling har ingenting med eventuellt 
slitage på naturen att göra. Stigcykling i Stockholm har 
med all sannolikhet varit förbjudet långt innan det ens 
existerade mountainbikes. Hur gammal föreskriften är 
vet man inte ens på Trafikkontoret, som ansvarar för 
den. 

– Det är en ganska gammal allmän föreskrift. När man 
instiftade den var det bland annat för att man inte ville 
tillåta cykling i stadens parker, för att undvika 
konflikter mellan cykel- och gångtrafikanter, säger 
Henrik Axelsson. 

Är den här föreskriften i takt med tiden om den tillkom 
innan det ens förekom stigcykling? 

– Vi håller på att utreda den frågan nu i samråd med 
Miljöförvaltningen och de stadsdelar som har hand om 
naturreservaten. Det kan bli fråga om ett undantag 
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som möjliggör cykling på vissa anvisade platser i 
naturreservat, säger han. 

Enligt Miljöförvaltningen är det främst i Nacka-
reservatet som undantaget kan komma att gälla, så att 
det blir möjligt att cykla på stigar som börjar i 
Stockholms kommuns del av reservatet och fortsätter 
in i Nacka kommun. 

– Det har varit en knäckfråga att få det att funka på 
båda sidor om kommungränsen. Vi hoppas ha en 
lösning på gång där innan året är slut, säger Anna 
Edström, ekolog på miljöförvaltningen. 

Är frågan om eventuellt slitage från cykling något ni tar 
hänsyn till i utredningen? 

– Ja, det är det. Vi tycker det är jättebra att folk är ute 
och cyklar och går och springer. Men vi är många i den 
här staden och nu när alla är ute i naturen blir det ett 
ökat slitage från både gående och cyklande. Vissa 
naturtyper med tunna jordtäcken eller med fuktiga 
partier är känsliga för slitage. 

Sverker Lenas 

sverker.lenas@dn.se 

Tips. Vett och etikett för 
stigcyklister 
Var den trevligaste personen på stigen. Hälsa glatt, sök 
ögonkontakt och kommunicera. Om det är tillräckligt 
brett att passera utan att stanna så inled med ”Hej, jag 
tänkte smita förbi på din vänstra sida/ovanför/bakom 
dig”. 

Respektera stigen och cykla på ett sätt som minimerar 
slitaget. Lås inte bromsarna så att du sladdar. Kör 
hellre igenom blöthål i stället för runt, sikta på hårda 
partier som stenar och hällar hellre än mjuka. Är det 
vått i markerna, låt de blötaste och lerigaste stigarna 
vila. 

Sakta ned när du möter andra i skogen. Kör i krypfart 
då du passerar sällskap med barn eller hund, som kan 
röra sig oförutsägbart. Minimera cyklandet i löparspår. 
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Att ligga och köra konditionsträning i löparspåren 
betraktas bland stigcyklister som ett prov på ytterst 
dåligt omdöme. 

Respektera djurlivet, både vilt och tamt, och respektera 
att marken är någons inkomstkälla. Skada inte träd 
och grödor. 

För dig som är blyg och tycker att det känns onaturligt 
att prata med främlingar kommer här några förslag: 
”Vilken fin hund!”, ”Vad duktiga barn som orkar gå 
hit!”, ”Vilken härlig dag!”, ”Go tur!” eller ”Tack för att 
du släppte förbi!”. 

Källa: ”Sveriges bästa stigcykling – 35 episka 
mountainbikeäventyr mellan Skånes sanddyner och 
Värmlands klippkanter” av Aron Gooch (Calazo förlag) 
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Hälso- och sjuk-
vård och hushål-
lens problem 
hanteras av social-
departementet. 
Coronakrisen och 
hushållens pro-
blem 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931

548



Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör 
samhällets välfärd. De handlar om att främja 
människors hälsa och samtidigt se till att sjuka 
får den vård de behöver. De omfattar 
försäkringar för att människor ska vara 
ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller 
när barnen är små. Frågor om individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår 
också. Dessutom arbetar departementet med 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar och med frågor om 
premiepensionssystemet.
Områden

Områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialförsäkringar
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Om Socialdepartementet

Relaterad navigering
• Socialdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
• Överenskommelser inom sjukvård och 

omsorg
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Lena Hallengren
Socialminister
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https://www.regeringen.se/remisser/#1292
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1292
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/lena-hallengren/


Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Genvägar

Genvägar
• Statens budget
• För äldre, sjuka och vård- och 

omsorgspersonal med anledning av covid-19
• Åtgärder på socialförsäkringsområdet med 

anledning av coronaviruset
• Statens överenskommelser med SKR
• Brexit och EUs framtida relation med 

Storbritannien
• Trygghet och livskvalitet för äldre
• Hållbara pensioner
• Vård i rörelse 2020
• Prenumerera på nyheter från regeringen

Aktuellt från Socialdepartementet 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Socialdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

Myndigheter

• Jämställdhetsmyndigheten 
21 mars 2018 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

• Läkemedelsverket (LV) 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

• Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International 
Drug Monitoring 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Provinsialläkarstiftelsen 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Systembolaget Aktiebolag 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Statens institutionsstyrelse (SiS) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
19 december 2014 från Socialdepartementet

•  
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Pensionsmyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för delaktighet 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Försäkringskassan 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Folkhälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
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https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/pensionsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-familjeratt-och-foraldraskapsstod/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-delaktighet/
https://www.regeringen.se/tx/1292
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/inspektionen-for-socialforsakringen-isf/
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsakringskassan/
https://www.regeringen.se/tx/1292
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E-hälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet

• Barnombudsmannen (BO) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Arvsfonden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Alkoholsortimentsnämnden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
18 december 2014 från Socialdepartementet 
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Lena Hallengren
Socialminister
Socialdepartementet
"Vården och omsorgen ska funka, oavsett 
vem du är eller var i landet du bor. Det ser 
jag som min viktigaste uppgift de 
kommande åren. Det är en fråga om 
trygghet, svenska folket förväntar sig vård 
och omsorg av den allra högsta kvaliteten. 
Och det ska vi leverera."

Lena Hallengrens områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
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Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet
”De som varit med och byggt landet 
genom sitt arbete har lagt grunden för vår 
gemensamma välfärd. De har rätt till en 
trygg ålderdom. Därför är höjda pensioner 
min främsta prioritering.”
Ardalan Shekarabis områden

• Socialförsäkringar
• Spelpolitik

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 

umgänge o d
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
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Från arbetsmaknadsdepartementet

Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister 
med ansvar för stadsutveckling och 
arbetet mot segregation och 
diskriminering
Arbetsmarknadsdepartementet
"Vi kan aldrig acceptera att människor inte 
har makten över sina egna liv. Regeringen 
jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, 
att stärka barns rättigheter, att bekämpa 
våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla 
människors lika värde." (Företrädarens 
förklaring)

Märta Stenevis områden
• Arbete mot segregation

• Barnets rättigheterBostäder och 
samhällsplanering Demokrati och 
mänskliga rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
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krisinformation.se 
Nya skärpta nationella 
råd
Från och med den 14 
december gäller skärpta 
nationella föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av 
covid-19. Alla i samhället, 
både individer och 
verksamhetsansvariga, har 
en skyldighet att vidta 
åtgärder för att förhindra 

smittspridning. Det gäller 
också vid firande av högtider.

DELA INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA:
• Twitter Facebook E-post

Du har ett personligt ansvar för att 
skydda dig själv och andra mot 
spridningen av covid-19. Särskilt viktigt 
är att du skyddar personer i riskgrupper 
mot smitta. Från och med 14 december 
är du skyldig att: 

Stanna hemma vid symtom
• Har du symtom på covid-19 ska du 

stanna hemma. Du rekommenderas 
även att testa dig för pågående 
infektion.
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• Läs mer om hur du ska agera om du 
eller någon i hushållet har symtom 
eller blivit smittad av covid-19 här. 

•
Begränsa nya nära 
kontakter

• Samlas aldrig fler än åtta personer 
samtidigt.

• Umgås bara med personer du 
normalt träffar, personer du bor med 
eller några få vänner och 
närstående utanför hushållet.

• Håll alltid avstånd till andra 
personer du träffar. Umgås 
helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och 
undvika platser med 
trängsel

• Håll alltid avstånd till andra 
människor. Det gäller både inomhus 
och utomhus.

• Undvik platser som butiker, 
köpcentrum och kollektivtrafik om 
det är trångt.

• Handla ensam och vistas inte i 
butiker under längre tid än 
nödvändigt. 

•
Resa på ett så smittsäkert 
sätt som möjligt

• Undvik kollektivtrafik och andra 
färdmedel där det inte går att köpa 
platsbiljett.
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• Undvik att träffa nya kontakter under 
resan och på resmålet.

• Säkerställ att du kan isolera dig på 
ditt resmål eller kan ta dig hem utan 
att smitta andra om du får symtom 
på covid-19.

•
Arbeta hemifrån så ofta du 
kan

• Kom överens med din arbetsgivare 
om att arbeta hemifrån när detta är 
möjligt.

• Om du måste åka till arbetet bör du 
anpassa dina arbetstider så du kan 
undvika trängsel i kollektivtrafiken 
och på arbetsplatsen.

•
Hålla en god handhygien

• Tvätta händerna regelbundet och 
noggrant med tvål och vatten.

• Tvätta alltid händerna före måltid 
och efter toalettbesök samt när du 
befunnit dig i offentliga miljöer.

•
Vara försiktig när du 
besöker personer som är 
70+ eller tillhör en 
riskgrupp

• Var extra noga med att följa alla råd 
och 
rekommendationer. Folkhälsomyndi
gheten har information om hur du 
kan umgås på ett säkert sätt.

• Besök på äldreboenden ska ske 
under säkra former. Följ boendets 
besöksrutiner. 
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• Om du haft covid-19 under våren är 
det inte säkert att du fortfarande har 
en mindre risk att smittas och att 
smitta andra. 

•
Läs mer

• Om ditt personliga ansvar i 
"Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av covid-19". 

• Om hur du kan umgås och resa 
smittsäkert under jul och nyår på 
Folkhälsomyndighetens webbplats. 

• Om hur du kan skydda dig själv och 
andra på Folkhälsomyndighetens 
webbplats. 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28 Kommuner 
säljer lokaler 
för att hyra dem 
i stället 
Det pågår ett skifte i svensk välfärd. 
Kommuner säljer skollokaler och 
äldreboenden till privata aktörer som 
sedan hyr ut till kommunerna. 2020 blev 
ett rekordår på marknaden, visar ny 
statistik som har tagits fram för DN. 

Men kritiken mot hyresuppläggen växer. 

– Man blir hemskt beroende av 
hyresvärden, säger Eric Liljeström, 

lokalförsörjningschef i Härnösands 
kommun. 

I svenska kommuner och regioner går trenden 
mot att hyra i stället för att äga. Det blir 
vanligare att skolor och förskolor, äldreboenden 
och sjukvårdslokaler tas över av privata 
fastighetsbolag som har nischat sig mot den 
offentliga sektorn som hyresgäst. 

DN har låtit fastighetsdataföretaget Datscha 
analysera den kommersiella marknaden för det 
som kallas samhällsfastigheter, alltså lokaler 
anpassade för olika former av skattefinansierad 
välfärd. Genomgången visar att omsättningen 
på denna del av svensk fastighetsmarknad har 
ökat snabbt, från 6,1 miljarder kronor år 2013 
till 32,1 miljarder kronor under förra året. 
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Den absoluta merparten av de 
samhällsfastigheter som såldes under förra året 
var lokaler för utbildning, vård och omsorg. 

– Segmentet samhällsfastigheter ligger på ”all 
time high”, säger Kristina Andersson, 
analyschef på Datscha. 

Uppläggen kring samhällsfastigheterna varierar. 
Det kan vara att ett fastighetsbolag bygger en ny 
förskola med antingen kommunen eller ett 
friskoleföretag som hyresgäst. I andra fall är det 
kommunen som redan äger exempelvis ett 
äldreboende och säljer det till ett privat 
fastighetsbolag, för att därefter hyra lokalerna. 

Av de samhällsfastigheter som bytte ägare 
under 2020 var det lokaler för totalt 5,1 
miljarder kronor som såldes ut av offentlig 

sektor. Även den summan var en 
rekordnotering. 

Intresset från fastighetsbranschen och 
investerare är stort. Samhällsfastigheter 
betraktas som en lågrisktillgång, inte minst 
eftersom hyresgästens betalningsförmåga 
tryggas av skatteintäkter. Hyresavtalen skrivs 
med långa löptider, och marknaden är stabil 
över konjunkturens upp- och nedgångar. 

Ett av branschens snabbast växande bolag, 
börsnoterade SBB i Norden, beskriver 
förutsättningarna som ”minimal marknadsrisk”. 

– Samhällsfastigheter har blivit ett eftertraktat 
segment bland investerare. Sektorn har 
utvecklats från att vara några få aktörer till att 
det var över 70 bolag som sålde fastigheter 
under 2020, säger Kristina Andersson. 
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Härnösands kommun är en av landets största 
hyresgäster inom samhällsfastigheter och 
betalade 131 miljoner kronor i hyra under förra 
året. 

Kommunen var också tidigt ute. 2007 såldes 
den absoluta merparten av 
verksamhetslokalerna till bolaget Kungsleden, 
men efter flera avknoppningar och ägarbyten 
ägs fastigheterna i dag av SBB i Norden. Det 
handlar bland annat om merparten av 
Härnösands kommunala skolor och förskolor, 
och fem av sex äldreboenden. 

Eric Liljeström är lokalförsörjningschef i 
kommunen. 

– Utförsäljningen var en jätteradikal åtgärd, 
som i huvudsak motiverades av ekonomiska 
aspekter. Det frigjorde mycket kapital till 

kommunen och var ett sätt att hantera 
pensionsskulden. När beslutet togs var det inte 
politiskt kontroversiellt, säger han. 

Har det här hyresupplägget varit ett klokt 
beslut? 

– Sammanfattningsvis nej. Hade den majoritet 
som sitter i dag fattat beslutet, så hade man inte 
gjort så här. Det finns fördelar i och med att 
man frigör kapital men nackdelarna överväger 
tydligt, det ser vi nu. 

De flesta av kommunens hyresavtal har löpt 
från 2007 och sträcker sig fram till år 2026 eller 
2031. Problemen som kommunen beskriver 
handlar framför allt om höga kostnader och ett 
begränsat utrymme att anpassa fastigheterna 
utifrån nya behov. 
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– Man blir hemskt beroende av hyresvärden. 
När avtalen löper ut har vi inte heller en särskilt 
stark förhandlingsposition. Ska vi lämna den 
gamla hyresvärden och bygga en ny skola? Då 
måste vi hitta ny mark inom skolans befintliga 
upptagningsområde, säger Eric Liljeström. 

Härnösands kommun, som styrs genom ett 
samarbete mellan S, V, MP och KD, har i dag 
som mål att utveckla och äga alla sina 
verksamhetslokaler. 

– Vi ser att om kommunen kan finansiera 
investeringar, så är det alltid billigare än att låta 
en extern aktör göra det, säger Eric Liljeström. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 

Så gjordes 
genomgången 
Fastighetsdataföretaget Datscha har analyserat 
transaktionerna på marknaden för 
samhällsfastigheter. 

Inom begreppet ryms fastigheter som brukas till 
övervägande del av skattefinansierad 
verksamhet och är specifikt anpassad för 
samhällsservice. Exempel är skolor, 
universitetsbyggnader, polisstationer, sjukhus 
och äldreboenden. Rena kontors- och 
förvaltningslokaler ingår inte. 

Datscha har sammanställt alla sådana 
fastighetsaffärer med ett värde över 40 miljoner 
kronor, från 2013, då statistiken började samlas 
in, fram till 2020. 
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28 Osby 
beräknas spara 
600 miljoner på 
att äga 
Osby. Kommuner som gör en riktig 
kalkyl ser att det under 30 år blir ungefär 
dubbelt så dyrt att hyra sina fastigheter 
som att äga dem själv.   

– Det är mycket pengar vi talar om för 
Sveriges kommuner, säger Daniel 
Svensson, fastighetsutvecklare och 
konsult, som gjort beräkningen och som i 
20 år hjälpt kommuner att spara pengar.  

Daniel Svensson avfärdar idén för en kommun 
att hyra äldreboenden, skollokaler och ishallar 
istället för att äga dem.  

– Det finns inga fördelar med att hyra, om det 
inte bara gäller en tillfällig lösning. Sunt 
bondförnuft är vad som gäller, säger han och 
gör en jämförelse:  

– Jag har aldrig träffat en kommunal 
tjänsteman eller en lokalpolitiker som äger en 
villa, som sedan säljer den och bor kvar, men då 
hyr den. Om man inte gör det privat varför ska 
man då göra det när man kliver in i sin roll i 
kommunhuset? Det är väldigt märkligt, säger 
han.  

Till Osby i Skåne ringer varje vecka privata 
fastighetsbolag som erbjuder sig att bygga 
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äldreboende som kommunen sedan ska hyra av 
dem i 20–30 år.  

Deras argument är att då slipper kommunen 
låna pengar och belasta sin egen låneskuld.   

– Väldigt många hör av sig – och det vet vi att 
de också gör till andra kommuner – men nu har 
vi i Osby bestämt att vi ska äga våra fastigheter 
själva. Ett väldigt bra politiskt beslut att ha i 
ryggen, säger Lotte Melin (C), ordförande i 
kommunens samhällsbyggnadsnämnd.  

Osby har nyligen gått igenom nästan hela sitt 
fastighetsbestånd, cirka 60 fastigheter på 130 
000 kvadratmeter. Det har resulterat i ett 
beslutsunderlag på över tusen sidor. Vissa hus 
ska rivas. Andra ska renoveras. Nya skolor och 
ishall byggas. Alla samhällsbyggnader ska ägas 
av kommunen. Investeringarna beräknas till 

950 miljoner kronor. På 30 års sikt ska det 
spara netto 600 miljoner skattekronor.  

– Vi har för avsikt att bygga och ha nya 
fastigheter inte i 20–30 år, utan i 50 eller 60 år. 
Att ta hand om det själv, i stället för att hyra, 
blir absolut billigast, säger Niklas Larsson (C), 
kommunstyrelsens ordförande i Osby. 

Kommunens pengar kan därmed i större 
utsträckning användas till att fylla dessa 
fastigheter med verksamhet och anställa 
undersköterskor, lärare och förskollärare. Det 
är hela poängen, fastslår han.  

Konsulten Daniel Svensson, som jobbat med 
Osby, har tillsammans med länsstyrelsen 
kartlagt hur 33 skånska kommuner arbetar med 
sina fastigheter.  
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– Det visade sig att många inte ens vet vilka hus 
de äger. Kommunerna vet inte hur stora 
fastigheterna är eller vilka kostnader de har. 
När vi frågat hur deras 
investeringskalkylverktyg ser ut har de inget 
svar. Många är genuint okunniga, säger Daniel 
Svensson.  

Fastighetschefer som nu tillträder i 
kommunerna möts ofta av ett fastighetsbestånd 
som är kraftigt eftersatt. Det beror på 
försummelser genom åren, men också delvis på 
reformen om kommunsammanslagningen, som 
i stort avslutades 1974. 

Innan dess tömde kommuner sina kassor och 
investerade i nya lokaler. Därför är många 
skolor och simhallar i Sverige i dag från början 
av 1970-talet och i behov av underhåll. 

Energikostnaden är ofta dubbelt så hög som den 
borde.  

– Det är där de privata fastighetsbolagen kliver 
in. De säger att de kan städa upp husen, köpa 
dem och hyra ut dem till kommunen – ”så att ni 
slipper betala för det”. Bolagen ser ut som 
räddare i nöden, utan att kommunen förstår 
innebörden av vad de kommit överens om. Det 
brukar ta sju åtta år innan de inser att det blir 
väldigt dyrt, beskriver Daniel Svensson.  

Och när hyresavtalet går ut står kommunen där 
utan något värde i fastigheten eftersom de inte 
äger den.  

– Hade kommunerna haft lika kompetent 
personal som fastighetsbolagen som förhandlar 
om det här hade det inte blivit några hyraffärer 
över huvud taget, säger han.  
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Det faktum att vissa politiker engagerat sig i 
näringslivet är en tredje faktor, vid sidan av 
renoveringsbehov och okunskap i kommunerna, 
som bidragit till trenden att hyra, enligt Daniel 
Svensson.  

– De har förstått vilka möjligheter som finns 
och använder sina nätverk för att finansiera 
verksamheten. Det är inget olagligt med det, 
och jag använder också mina nätverk när jag 
arbetar, men de pensionsfonder som nu 
investerar i kommunala fastigheter tillför inget 
värde för Sverige. För landets del hade det varit 
bättre om de hade satsat pengar i fabriker som 
tillverkar fönster, takpannor och tegelstenar så 
att det blir nya och renoverade hus. 

När Osby senast lånade pengar fastställdes 
räntan till 0,22 procent, bunden till år 2025. 
Kommunen lånar av Kommuninvest, som är ett 

kommunalägt kreditmarknadsbolag som 
erbjuder kommuner och regioner 
finansieringslösningar. Nyligen publicerade 
bolaget en rapport: Äga eller hyra verksamhets-
lokaler?  

– Vi är i ett läge där investeringarna ökar. Ofta 
målas kommunernas låneskuld upp som något 
hemskt, men man måste se att tillsammans med 
skulden byggs också en betydande 
tillgångsmassa upp, säger Emelie Värja, 
forskningschef vid Kommuninvest.  

Kommuner ska inte låna till den löpande 
driften, men för att investera i väl kalkylerade 
projekt finns sällan några hinder. 

– Vad vi funnit – om man antar att alla 
variabler är lika i övrigt – är att det är 
ekonomiskt mer fördelaktigt att äga fastigheten. 
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Det finns fall där privata fastighetsbolag säger 
sig kunna bygga för upp till 40 procent lägre 
kostnad än kommunen, trots att de har ett 
avkastningskrav och trots att kommunen kan 
låna till lägre räntor. Sådana kalkyler behöver 
granskas. Och kommunen måste fråga sig hur 
också den kan bygga billigare, säger Emelie 
Värja.  

Kommuner borde även se sin starka 
förhandlingsposition, menar hon. Säkrare 
betalare än kommuner är svårt att finna. 
Kommuner går inte i konkurs.  

– De är en väldigt attraktiv motpart eftersom 
fastighetsbolagen vet att de alltid kommer att få 
betalt, säger Emelie Värja och rekommenderar 
kommuner att skaffa sig en 
lokalförsörjningsplan och en långsiktig strategi, 
som Osby gjort.  

I den skånska kommunen återstår nu bara att 
inventera äldreboendena som inte kunnat 
besökas under pandemin.  

– Sedan ser vi fram emot att ta emot människor 
som vill se vad vi gjort här, säger 
kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson.  

Torbjörn Petersson 

torbjorn.petersson@dn.se 
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28 
Smittspridningen 
på väg ned – 
restriktionerna 
lättas i fem steg 
Regeringen förbereder en avveckling av 
coronarestriktionerna i fem steg. Från 
och med den 1 juni öppnas bland annat 
idrottsarenor för mer publik och 
restauranger får ha öppet till 22.30. 

– Vi börjar nu skymta början på slutet, 
säger statsminister Stefan Löfven (S). 

Från och med den 1 juni tas de första stegen för 
att avveckla de svenska coronarestriktionerna. 
Det står klart sedan smittspridningen utvecklats 
mer positivt än vad både regeringen och 
Folkhälsomyndigheten tidigare räknade med. 

– Men även om både smittspridningen och 
belastningen på sjukvården sjunker så befinner 
vi oss fortfarande i ett tufft läge. Människor blir 
fortfarande sjuka, personalen inom sjukvården 
sliter alltjämt. Därför måste alla fortsätta att 
följa de restriktioner som gäller i varje givet 
läge, säger Stefan Löfven. 

Regeringen lägger nu fram en plan som består 
av fem steg. Det första steget sker i nästa vecka 
och därefter ska ytterligare lättnader 
genomföras den 1 juli. Följande steg planeras till 
mitten av juli och i september. Det femte steget 
har ännu inte fått något datum. 
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– Budskapet i dag är inte att pandemin är över, 
även om det ljusnar. Det är hur vi beter oss nu 
och framöver som avgör om vi kan ta nästa steg 
i den här planen och genomföra ytterligare 
lättnader av restriktioner eller inte, säger Stefan 
Löfven. 

Beskedet innebär att från och med tisdag i nästa 
vecka införs en rad lättnader av restriktionerna, 
bland annat ska restauranger kunna ha öppet 
till 22.30 och publikevenemang som sker 
utomhus kommer att kunna ta emot 500 
personer om sittplatser kan erbjudas. Dessutom 
ska barn kunna delta i lägerverksamhet och det 
blir möjligt att besöka nöjesparker och 
marknader i större utsträckning. 

Från och med den 1 juni ska också utbildningen 
på universitet, högskolor och yrkeshögskolor 
kunna återupptas på plats. 

Det som styr den fortsatta avvecklingen av 
restriktioner är smittspridningen, belastningen 
på sjukvården och vaccinationsgraden i 
befolkningen. 

– Planen bygger på att restriktionerna anpassas 
och avvecklas successivt i fem steg. I takt med 
att läget förbättras kan fler steg tas och 
ytterligare restriktioner lyftas, säger 
socialminister Lena Hallengren (S). 

Steg två planeras till den 1 juli och innebär 
bland annat att antalet tillåtna deltagare 
inomhus i bland annat kultur- och 
idrottsevenemang kan uppgå till 50 personer. 
Om det finns anvisade sittplatser kan det vara 
upp till 300 deltagare. För arrangemang 
utomhus kan max 600 deltagare delta utan 
sittplats, och med sittplats kan upp till 3 000 
deltagare delta. 
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Samtidigt kan öppettiderna på restauranger 
förlängas ytterligare, alternativt kan 
restriktionerna tas bort helt och hållet. 
Begränsningen av storleken på sällskap och 
avstånd försvinner. 

Steg tre bedöms kunna införas 15 juli och då tas 
bland annat rådet om munskydd i 
kollektivtrafiken bort. 

I steg fyra, som enligt planen ska tas i 
september, tas alla publikbegränsningar bort 
helt. I steg fem ska allt bli som vanligt, men 
exakt när det kan ske vill regeringen inte säga i 
dag. 

När det gäller resor till och från Sverige ber 
regeringen att få återkomma. Enligt 
socialminister Lena Hallengren pågår en dialog 

med de nordiska grannländerna om att lätta på 
restriktionerna vid gränserna. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen på 
att lätta på restriktionerna i fem steg är 
realistisk. 

– Vi ser en kraftigt minskad smittspridning i 
nästan hela Sverige. Det här ligger väldigt nära 
det vi presenterade i vårt mest optimistiska 
scenario för två veckor sedan, säger 
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan 
Carlson. 

Hans Olsson 

hans.olsson@dn.se 
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28 ”Tydlig 
minskning – 
men pandemin 
är långt ifrån 
över” 
På tisdag kommer de första lättnaderna i 
restriktionerna, men samtidigt är 
Sverige ett av de länder i Europa som har 
störst smittspridning. Enligt 
Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark 
Wisell blir sommarens utmaning att 
balansera rätt med stegvisa lättnader hos 

en befolkning som redan nu är enormt 
trött på coronarestriktionerna. 

De senaste fem veckorna har det skett en 
betydande nedgång av antalet coronafall i 
Sverige. Karin Tegmark Wisell betonade dock 
flera gånger på torsdagens pressträff att 
pandemin långt ifrån är över och att 
smittspridningen i Sverige befinner sig på en 
hög nivå. Det gäller fortfarande att hålla 
avstånd, arbeta hemma och undvika stora fester 
och kollektivtrafiken. 

Vilken är den största risken om lättnaderna 
leder till att folk börjar agera som om faran är 
över? 

– Att vi inte får en fortsatt minskning av antalet 
fall. Vi kan i stället riskera en ny uppgång. 
Konsekvensen blir att de som inte är 
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vaccinerade kan råka ut för svår sjukdom, säger 
Karin Tegmark Wisell. 

Vilken är den största utmaningen om man 
blickar framåt? 

– Att balansera rätt under sommaren. Dels 
finns det en enorm trötthet efter mer än ett år i 
pandemins tecken med förhållningsregler och 
smittskyddsåtgärder. Dels kan vi stegvis börja 
blicka framåt och se vad vi kan vidta för 
åtgärder för att kunna leva så normalt som 
möjligt på ett smittsäkert sätt. Och så är det 
hela vaccinationsprogrammet som måste rulla 
på. Där kämpar regionerna enormt och det har 
gått väldigt bra så här långt. 

Vad talar för att det kommer en fjärde våg av 
smitta i höst? 

– Det handlar om en global pandemi. Vi 
kommer att ha återintroduktioner i vårt 
samhälle eftersom det är många människor som 
inte är vaccinerade i stora delar av världen. Det 
kommer att finnas överspill till Sverige oavsett 
hur väl vi får bukt med pandemin här, säger 
Karin Tegmark Wisell. 

– Sedan är delar av befolkningen i Sverige helt 
ovaccinerade, i höst kommer det framför allt att 
vara de som är 18 år och yngre. Som grupp får 
de unga inte så allvarliga konsekvenser av 
sjukdomen, även om det finns enstaka individer 
som får det. Så länge det finns fickor i 
befolkningen där färre är vaccinerade eller har 
sämre skydd kommer risken att finns kvar. 

På torsdagens pressträff visade Karin Tegmark 
Wisell hur de fyra allvarliga virusvarianterna – 
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den brittiska, den sydafrikanska, den 
brasilianska och den indiska varian 

Mia Holmgren 

mia.holmgren@dn.se 

Fakta. 44 procent har 
fått minst en vaccindos. 
Det senaste dygnet har det har rapporterats in 1 
366 nya smittade sedan onsdagen, vilket gör att 
Sverige är uppe i 1 068 473 fall. 

Totalt har 14 451 personer avlidit till följd av 
covid-19 i Sverige under pandemin, enligt 
uppdaterad statistik. 15 dödsfall har redovisats 
det senaste dygnet. 

Drygt 44 procent av den vuxna befolkningen har 
fått minst en dos vaccin. 

28 Bakslag för 
greve – 
omstridd form 
av arv förlängs 
inte en 
generation 
Det blir bakslag för greven Carl Johan 
Cronstedt på slottet Fullerö. Statliga 
fideikommissnämnden ställer sig inte 
bakom familjens ansökan om 
förlängning av fideikommisset ännu en 
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generation. Därmed riskerar 
fideikommisset att avvecklas. 

Den grevliga ätten Cronstedt har begärt att 
deras slott Fullerö utanför Västerås ska 
förlängas som fideikommiss. Det skulle 
innebära att grevens son ärver hela egendomen 
obeskuren och dottern går lottlös. Så har det 
fungerat på Fullerö sedan 1739. Så sent som 
1995 ärvde den nuvarande innehavaren Carl 
Johan Cronstedt Fullerö som fideikommiss, 
enligt ett kontroversiellt beslut fattat av 
dåvarande kulturminister Margot Wallström 
(S). 

Den 74-årige greven och hans två vuxna barn 
har vädjat till Stefan Löfvens regering: om 
Fullerö ska bestå som en värdefull enhet 
behöver familjen en ny dispens. Ett vanligt 
arvskifte, där båda barnen ärver, skulle riskera 

att splittra vad som kallats för Sveriges 
vackraste träslott i barockstil, hävdar familjen. 

Flera tunga remissinstanser – Riksarkivet, 
Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum, 
Kungliga biblioteket och länsstyrelsen – har gått 
på Cronstedts linje. Fullerö har sådana höga 
kulturhistoriska värden att fideikommisset bör 
förlängas. 

Men den statliga myndigheten 
Fideikommissnämnden, vars ledamöter tillsätts 
av regeringen, ställer sig inte bakom familjens 
ansökan. 

Det finns inte tillräckligt starka skäl för en 
förlängning, skriver nämnden i ett utlåtande. 

Martin Dackling, docent i historia vid Lunds 
universitet som forskar om fideikommiss, 
skriver i en kommentar till DN att det ”förefaller 
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osannolikt att regeringen skulle besluta i en 
annan riktning” än Fideikommissnämnden. 

”Tittar man bakåt har nämnden oftast haft mer 
positiva bedömningar än regeringen, och vid 
flera tillfällen yttrat sig för omfattande 
förläggningar medan regeringen stannat vid en 
generations förlängning. Regeringen har inte 
tidigare gått längre än nämnden. Det förefaller 
därför osannolikt att regeringen skulle bevilja 
en förlängning”, skriver Martin Dackling till 
DN. 

En avvecklingslag för svenska fideikommiss 
trädde i kraft 1964. Enligt lagen ska alla 
fideikommiss avvecklas när den nuvarande 
innehavaren dör. Men om stora kulturvärden – 
slott, bibliotek, konst, trädgårdar – riskerar att 
splittras vid ett arvskifte kan regeringen besluta 
att förlänga fideikommisset en generation, sätta 

den vanliga arvslagen ur spel. Detta skedde 
alltså på Fullerö 1995. 

Då var familjen Cronstedt oense om hur arvet 
skulle delas upp. Nu är däremot Carl Johan 
Cronstedt och hans två barn i grunden överens 
om att det är angeläget att hålla ihop 
egendomen, enligt deras önskan till regeringen. 
Därmed är det inte lika angeläget att förlänga 
fideikommisset, argumenterar 
Fideikommissnämnden. Fullerö är dessutom 
byggnadsminnesmärkt och ett naturreservat.  

En avveckling av fideikommisset riskerar att bli 
kostsam för familjen Cronstedt. Enligt 
avvecklingslagen har sonen rätt till hälften av 
egendomen. Men dottern har rätt till sin laglott 
av den andra halvan. Ska barockslottet med 
dess samlingar bestå som en enhet kan dottern 
behöva kompenseras på andra sätt. 
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Det finns omkring tio fideikommiss kvar i 
Sverige. Fideikommissfamiljer som drömmer 
om att fortsätta leva efter sina ålderdomliga 
testamenten har följt ärendet Fullerö noga. När 
Fullerö förlängdes som fideikommiss 1995 
började andra godsherrar att ansöka om 
förlängning och flera fick igenom sina krav. Nu 
kan den eran vara över, skriver Martin Dackling 
till DN: 

”Fideikommissnämnden konstaterar att 
förlängning enbart är en tillfällig lösning i 
avvaktan på att en avveckling ska kunna 
genomföras. Jag uppfattar det vara en 
skärpning i förhållande till nämndens 
hanteringar under ”förlängningseran”. Det är 
inte otroligt att det signalerar en mer restriktiv 
hållning i förlängningsfrågor framöver.”  

Carl Johan Cronstedts advokat Magnus 
Kindstrand skriver i ett mejl till DN: 

”Fideikommissnämndens yttrande kan förefalla 
överraskande mot bakgrund av att 
Fideikommissnämnden hittills i fråga om 
Fullerö vid föregående förlängning 
rekommenderat förlängning tills vidare och 
även i senare förlängningsfall förordat 
förlängning tills vidare.” 

Björn af Kleen 

bjorn.afkleen@dn.se 
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28 Tablett mot 
covid-19 har 
börjat testas på 
patienter i 
Sverige 
Göteborg. De närmsta veckorna kommer 
personer som testar positivt för covid-19 
i Göteborg, Stockholm och Uppsala att 
kunna pröva molnupiravir, ett antiviralt 
läkemedel i tablettform, som i bästa fall 
ska kunna minska risken att bli svårt 
sjuk. 

– Visar det sig att det är effektivt innebär 
det en beredskap inför kommande 
pandemier, säger Magnus Gisslén, 
överläkare på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, till DN. 

Molnupiravir är ett antiviralt läkemedel, 
framtaget i USA, som med sin virushämmande 
effekt skulle kunna begränsa risken att bli svårt 
sjuk i covid-19. 

Läkemedlet, som ges i tablettform, togs fram 
redan före pandemin med syfte att hämma rna-
virus, såväl coronavirus som andra 
influensavirus. Men i och med pandemin 
påskyndades studierna kring läkemedlets effekt 
mot just covid-19. 
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Nu pågår sista utredningsfasen där läkemedlet 
ska testas på patienter i olika delar av världen, 
bland annat i Sverige. 

– Tanken är att bryta virusförökningen tidigt för 
att, som vi tror, minska risken att bli svårt sjuk, 
säger Magnus Gisslén, överläkare på 
Sahlgrenskas infektionsklinik och huvudprövare 
för studien i Sverige. 

Det är dock enbart de personer som löper störst 
risk att bli svårt sjuka i covid-19, det vill säga 
personer över 60 år samt yngre personer med 
riskfaktorer som till exempel cancer, övervikt, 
diabetes och lungsjukdomar, som omfattas. 
Dels för att dessa personer har störst nytta av 
behandling, men också för att det gör studien 
mer effektiv, menar Magnus Gisslén. 

– Bland helt friska 30-åringar är det en väldigt 
liten andel som bli så svårt sjuka att de hamnar 
på sjukhus. Det skulle också behövas väldigt 
många patienter för att utläsa läkemedlets 
effekt och det hade tagit mycket längre tid, säger 
han. 

Molnupiravir måste dessutom sättas in snabbt, 
medan virusmängderna fortfarande är stora – 
om immunförsvaret hinner kicka i gång kan det 
vara försent. Därför ges läkemedlet tidigt i 
förloppet, högst fem dagar efter att patienten 
fått sina första symtom. 

– I en annan studie gav man det senare i 
förloppet till inneliggande patienter och där 
kunde man inte se en tillräcklig effekt, säger 
Magnus Gisslén. 
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De närmsta veckorna kommer personer som 
testar positivt för covid-19, och som faller inom 
studiens ramar, tillfrågas om de vill pröva 
läkemedlet. De som tackar ja kommer att få ett 
inledande besök på respektive infektionsklinik 
och sedan fortsätta med tabletterna hemma: en 
på morgonen, och en på kvällen i fem dagar. 
Hälften av dem lottas till molnupiravir, medan 
hälften får placebobehandling. 

Att behandlingen till största del sköts hemifrån 
är en av de främsta fördelarna med läkemedlet, 
menar Magnus Gisslén. 

– Just tablettbehandling är en nyckel om man 
ska kunna ge det i större skala till personer i 
hemmet. Det finns andra tillgängliga läkemedel 
men de kräver en injektion, det är inget som 
patienter kan ta själva. När patienterna är så 
sjuka att de behöver sjukhusvård är det 

vanligtvis för sent med den typen av 
virushämmande läkemedel. 

Kapacitet att erbjuda behandlingen till alla som 
är intresserade finns. Problemet ligger snarare i 
att få tag på personer, menar Magnus Gisslén. 

– Det här har varit på gång i flera månader och 
det har tagit väldigt lång tid innan allting har 
kommit på plats tyvärr. Hade det varit för två 
månader sedan när vi hade så hög 
smittspridning hade vi snabbt kunnat rekrytera 
personer. Som tur är minskar smittspridningen 
väldigt mycket och särskilt hos de som är äldre 
som har blivit vaccinerade.  

Vad är då nyttan med att göra studien nu? 

– Det är en relevant fråga, men jag är övertygad 
om att den här typen av läkemedel kommer att 
behövas även i framtiden. Vaccinationen 
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kommer inte utrota den här infektionen utan vi 
kommer att få leva med covid-19 under lång tid 
framöver, även om det troligtvis kommer 
handla om betydligt färre antal fall än nu. Och 
visar det sig att det är effektivt kan det också 
fungera som en beredskap inför kommande 
viruspandemier, säger Magnus Gisslén.  

Han fortsätter: 

– Pandemin har satt ljuset på att vi saknar den 
är typen av antivirala läkemedel som är 
effektiva mot till exempel coronavirus. Hade vi 
haft det här läkemedlet hade vi haft andra 
möjligheter att bromsa pandemin innan 
vaccineringen.  

Vet vi det? 

– Nej, det vet vi inte. Molnupiravir fungerar 
väldigt bra i provröret, och har haft god effekt i 
fas 2-studier. Men det krävs en fas 3-studie för 

att verkligen visa att det fungerar – och att det 
inte ger några allvarliga biverkningar. 

Än så länge finns det enligt Magnus Gisslén inga 
misstankar om allvarliga biverkningar. Men, 
påpekar han, det krävs större studier för att 
verkligen vara säker. 

– Hittills är det inget som gjort att man har 
blivit orolig, men det är svårt att veta. Och 
därför är det viktigt att även biverkningar 
jämförts med placebo och det görs rigorösa 
säkerhetskontroller.  

Studien pågår fram till början av hösten. Om 
allt flyter på tror Magnus Gisslén att 
molnupiravir kan börja användas som godkänt 
läkemedel i början av 2022.  

– Tidigast vid årsskiftet, men mer troligt under 
våren, säger han.  

Anna Skoog 

anna.skoog@dn.se 
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28 De guidar till 
arkitektur som 
får oss att må 
bra 
I ett bortglömt område mellan motorväg 
och industriområde i Älta ligger en 
arkitektonisk skatt som arkitekter 
hoppas ska bli en vallfärdsort för fler än 
de närmast sörjande. Vid Storkällans 
begravningsplats och kapell erbjuds 
landets första arkitekturbad. 

– Vi vill att folk ska få en wow-känsla av 
arkitektur, säger arkitekten Emma 
Ångström. 

Redan vid grindarna till Storkällans 
begravningsplats i Älta träder man in i en annan 
värld. Möter märkvärdigt räta rader av tall som 
badar i blåbärsris. 

Skogen ser lika magiskt overklig ut som den 
faktiskt är. Designad av arkitekten Wolfgang 
Heubner i samarbete med landskapsarkitekt 
Gunnar Martinsson som bara förstärkt vad som 
redan fanns här. De har planterat ut tall i 
ordnade rader, fyllt på med ljung och blåbärsris, 
och byggt vallar för att skapa en tyst oas i mitt i 
trafikbruset. 

– Nu är vi som i en vagga som känns väldigt 
trygg. Det är som att vi står i en famn. Symmetri 
är något som ger lugn och trygghet och som 
människan dras till och attraheras av. Man blir 
väldigt påverkad, säger arkitekten Emma 
Ångström. 
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Hon har tillsammans med kollegor på Ettelva 
Arkitekter tagit hjälp av psykologen och 
skogsbadsexperten Petra Ellora Cau 
Wetterholm och neurodesigner Isabelle Sjövall 
för att skapa en ljudguide som ska få människor 
att ta in platsen med alla sinnen. 

– Vi vill att folk ska förstå hur viktig arkitektur 
är och hur den påverkar människor. Arkitektur 
kan få folk att må väldigt bra, eller väldigt 
dåligt. Vi vill lyfta saker som kanske avfärdas 
som bara snyggt eller fult, men som kan påverka 
människor på ett djupare sätt, säger Emma 
Ångström. 

De kallar upplevelsen för arkitekturbad 
inspirerad av den japanska skogsbadstrenden 
som kallas Shinrin-yoku. Skogsterapin sägs 
kunna minska både stress och ångest, sänka 

blodtrycket, stärka immunförsvaret och öka 
kreativiteten. 

– Tanken med arkitekturbadet var att vi vill 
hitta ett ställe som ger en känsla av förundran. 
Det har man även i forskning sett är 
hälsofrämjande i skogsbaden. Vi vet att vi kan få 
den känslan av konst och musik, när man 
drabbas av någonting, wow. Den wow-känslan 
fick vi när vi kom hit, säger Emma Ångström. 

Forskning visar att färg, form och material 
påverkar vårt välbefinnande och kan därför vara 
en resurs som man borde arbeta mer medvetet 
med i samhällsarkitekturen. 

– Vi mår bra av det gröna för att det påminner 
om naturen. Människans öga kan se många fler 
nyanser av grönt än någon annan färg. Därför 
försöker man få in mer grönt i sjukhus till 
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exempel, för att läkeprocessen går snabbare i 
sådana miljöer, säger Emma Ångström. 

Storkällan designades för över femtio år sedan 
men känns märkligt nutida. Begravningsplatsen 
är en doldis även i arkitektkretsar men 
kulturlandskapet står sig väl – även i 
konkurrens med hyllade Skogskyrkogården. 

– Arkitekten Wolfgang Heubner har själv 
beskrivit hur han drabbades av platsen. Det är 
ett väldigt välgjort kulturlandskap med så pass 
höga arkitektoniska kvaliteter att det borde 
uppmärksammas mer, även om Storkällan inte 
alls är så känd som Lewerentz och Asplunds 
Skogskyrkogården, säger Lars Gezelius, en av 
arkitekterna bakom projektet. 

De två kapellen är byggda kring en gård med en 
damm av cortenstål fylld med stora granitblock. 

Det påminner lika mycket om ett japanskt spa 
som en plats för ett sista farväl. Skogen speglas i 
tegelbyggnadens fönsterglas och får hus och 
natur att smälta samman.  

– Kapellrummen är spegelsymmetriska. Det är 
ett sätt att skapa lugn. Det är ganska högt i tak 
men på en liten yta vilket gör att man känner sig 
omhändertagen, säger Lars Gezelius. 

Storkällans arkitekturbad är den första i en serie 
av ljudpromenader tänkta att ge människor en 
rofylld kulturupplevelse under pandemin, men 
arbetet har även varit viktigt för arkitekterna 
själva. 

– Pandemin har väckt många tankar hos oss om 
vad som definierar en bra bostad, ett 
mellanrum, en närmiljö. Genom att lyfta fram 
och undersöka platser som ökar vårt 
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välbefinnande vill vi inspirera, väcka nyfikenhet 
och ge energi, säger arkitekten Linda Fredén. 

Tanken med hela projektet är att lärdomarna 
ska tas till vara i framtida byggprojekt. 

– Det här är en studie för att få syn på vilka 
arkitektoniska element och funktioner som gör 
att vi mår bra. De bostäderna och platserna vill 
vi bygga, det är det som är målet, säger Emma 
Ångström. 

Var nästa arkitekturbad ska dyka ned är inte 
spikat, men nu letar man efter mer urbana och 
välkända platser mitt i City. 

Kanske Sergels torg? 

– Ja, varför inte? Det vore jättespännande att se 
om man kan skapa balans i ett kaos. Sergels torg 
eller Kungsträdgården kan vara sådana platser, 
där det både finns urban natur och byggnader. 
Vi får se var vi landar, säger Linda Fredén. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 

Fakta. Arkitekturbad i 
Stockholm 
Arkitekturbad är en serie ljudpromenader som 
ska få människor att upptäcka storartad 
arkitektur och ge en naturupplevelse. 

Det är ett samarbete mellan Ettelva Arkitekter 
och psykologen och skogsbadsexperten Petra 
Ellora Cau Wetterholm. Neurodesignern 
Isabelle Sjövall har varit rådgivande. 

Storkällans kapell och krematorium som ritades 
av arkitekten Wolfgang Heubner invigdes 1970. 
Det består av två kapell och ett krematorium 
och ligger på Storkällans väg 20 i Älta. 
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29 Regeringen 
struntar i vad 
drogpolitiken 
får för 
konsekvenser 
Om man vill mäta hur gott ett samhälle är ska 
man undersöka hur det behandlar sina allra 
svagaste och mest utsatta. Därför är Sveriges 
syn på missbrukare synnerligen intressant. Den 
hamnar ofta i skymundan, eftersom den inte 
handlar om de breda väljargruppernas 
plånböcker utan om liv och död för 

människorna längst ned på tillvarons botten. 
Man vinner inga val på att strida för dem. 

Av det skälet är narkotikafrågan avskalad från 
maktstrategi och taktik, ned till ren ideologisk 
kärna. 

I Sverige har denna kärna länge inneburit 
obarmhärtig repression. Officiellt gentemot alla 
som använder droger, men den urbana 
privatfestknarkande unga medelklassen klarar 
sig ju, liksom de diskreta rekreationsbrukarna. I 
stället drabbas framför allt de som är så illa 
däran i missbruk att de inte har några 
skyddsnät kvar. 

Å ena sidan har det länge rått konsensus om att 
de lider av ett sjukdomstillstånd; hjärnan blir 
helt enkelt kapad av drogerna. Å andra sidan 
finns en lika ihållande konsensus om att 

587



effekterna av detta sjukdomstillstånd – alltså att 
vara drogpåverkad och inneha mindre mängder 
för eget bruk – ska straffas.  

Att misstag har begåtts i historien, med teorier 
om missbrukare som en vedervärdig smitta på 
samhällskroppen, är en sak. Det allvarliga är att 
politikerna vägrar att lära sig. 

Så hårdnackad är socialminister Lena 
Hallengren (S) att hon inte ens vill följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendation om 
att åtminstone utreda vilka effekter den 
straffande narkotikapolitiken har. Hon har 
tidigare sagt att detta handlar om ”vilka signaler 
man vill skicka” (SVT 8/9 2020). 

Samma inställning ger nu även justitieminister 
Morgan Johansson (S) uttryck för (”Agenda” 
9/5).  

Regeringen vill helt enkelt inte ens veta vad dess 
politik innebär. Men ideal som inte tar någon 
hänsyn till verkligheten blir aldrig annat än 
grymma. Och man kan undra vilka den blinda 
principfastheten egentligen är till för? Vi har 
den högsta narkotikadödligheten i hela Europa, 
enligt EU:s narkotikabyrå. 

Kanske skulle en utredning ändå komma fram 
till att Sveriges politiska linje trots allt är den 
som bäst hjälper missbrukare. 

Men det kan också mycket väl vara så att den 
kommer fram till att det goda, och mest 
moraliska – moralistiska – är det bästas fiende. 
Det finns vid det här laget nämligen en hel del 
forskning som tyder på att det som verkligen 
räddar liv är pragmatisk skademinimering och 
handfast stöd. Och ministrar som inte ens är 
intresserade av att ta reda på hur det förhåller 
sig med den saken, borde ha förverkat sin rätt 
att bedriva någon politik på området alls. 

Lisa Magnusson lisa.magnusson@dn.se 
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29 ”Vi vill 
beskatta de 
rikaste med en 
miljonärsskatt” 
Vi lämnar nu en rad förslag för att 
långsiktigt minska inkomstklyftorna i 
Sverige. Bland annat vill vi införa en 
miljonärsskatt som träffar dem med 
stora förmögenheter. Att samhällets allra 
rikaste har råd att bidra mer till 
välfärden är uppenbart, skriver 
Socialdemokraternas arbetsgrupp för 
jämlikhet med Magdalena Andersson i 
spetsen. 

DN. DEBATT 210529 

Grunden för alla starka samhällen är jämlikhet. 
Genom en generell välfärd, breda 
trygghetssystem och en stark fack-
föreningsrörelse har vi socialdemokrater byggt 
Sverige till att bli ett av världens mest jämlika 
länder. 

Men de senaste årtiondena har 
inkomstklyftorna ökat i Sverige, liksom i många 
andra västländer. Under alliansåren förstärktes 
den negativa utvecklingen genom aktiva 
politiska beslut. Den halvan av befolkningen 
som har de lägsta inkomsterna har ökat sin 
ekonomiska standard med drygt hälften sedan 
90-talets början, men de 10 procenten med 
högst inkomster har mer än fördubblat sina 
inkomster och den rikaste procenten har ökat 
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sina inkomster mer än trefaldigt. Resultatet är 
ökade inkomstskillnader. 

Att ojämlikheten ökar beror framför allt på att 
kapitalinkomsterna har ökat i toppen. Samtidigt 
omfördelar vi mindre genom våra skattesystem 
och transfereringar. Otryggheten på 
arbetsmarknaden har ökat. Parallellt med detta 
har ett systemskifte skett inom välfärden med 
privatiseringar och vinstjakt som riskerar att 
urholka välfärdens omfördelande kraft. 

Växande klyftor hotar tillit och samman-
hållning. Ojämlikhet kan öka risken för att 
auktoritära och populistiska krafter får fäste. 

Särskilt alarmerande är hur växande ojämlikhet 
drabbar barns uppväxtvillkor. Föräldrarnas 
bakgrund har fått allt större betydelse för barns 
möjligheter att klara skolan. Barn som växer 

upp med en betydligt lägre ekonomisk standard 
än övriga samhället löper stor risk för ohälsa 
och arbetslöshet senare i livet. 

Förutom de orättvisor mellan människor som 
ökade klyftor innebär hotar ojämlikhet även 
vårt välstånd. När rikedom koncentreras till en 
liten elit, tenderar pengarna att läggas på hög 
snarare än att konsumeras. Att en 
ensamstående undersköterska tack vare höjt 
underhållsstöd har råd att köpa nya vinterskor 
till barnen är inte bara bra fördelningspolitik. 
Det är också mer rationell ekonomisk politik än 
att motsvarande belopp används för att sänka 
skatten för de allra rikaste. 

Mycket av ojämlikheten beror på politiska 
beslut – eller avsaknad av politiska beslut. Men 
det visar också att politiken har makten att 
vända utvecklingen. Trots en högermajoritet i 
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Sveriges riksdag har vi socialdemokrater 
beslutat om att höja pensionerna för de som 
slitit ett långt yrkesliv genom pensionstillägget, 
höjt barnbidraget och gjort rekordstora tillskott 
till välfärden. Men vi vill göra mer. Därför 
tillsatte Socialdemokraternas partistyrelse 2019 
en arbetsgrupp med uppdrag att lämna förslag 
för att långsiktigt minska inkomstklyftorna i 
Sverige. Några av våra slutsatser är: 

1 Alla barn måste ges jämlika förutsättningar för 
att färdas väl genom livet. Det kräver både 
minskade inkomstklyftor och högre likvärdighet 
och kvalitet i utbildningen. Arbetet måste börja 
redan i förskolan och fortsätta genom hela 
utbildningens gång. Samhällets förmåga att 
stötta alla barn och utjämna skillnader i 
uppväxtvillkor är tätt förknippat med 
utbildningssystemets förmåga att verka 
kompensatoriskt. Dagens skolval spär på 

effekterna av bostadssegregation och ojämlikhet 
och behöver därför reformeras i grunden. 
Vinstjakten ska stoppas. 

2 Alla som kan jobba ska jobba. Jobbpolitik är 
jämlikhetspolitik. Att fler har jobb med bra 
villkor och lön stärker inte bara enskilda utan 
hela samhället. I dagsläget saknar många 
arbetslösa fullgjord gymnasieutbildning och 
bland långtidsarbetslösa är utrikesfödda 
överrepresenterade. Det kräver stärkt 
integration och en mer aktiv 
arbetsmarknadspolitik som möjliggör 
omställning och utbildning till bristyrken. SFI, 
yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningar 
måste stärkas och byggas ut, liksom möjligheten 
att anvisa arbetslösa till reguljär utbildning. 

3 Välfärden behöver stärkas. En stark välfärd 
som finansieras efter bärkraft och fördelas efter 
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behov är vårt starkaste verktyg för ökad 
jämlikhet men har urholkats av årtionden av 
privatiseringar och avregleringar. Under 
pandemin har det blivit uppenbart för allt fler 
att välfärden står inför stora utmaningar. 
Framför allt visade sig äldreomsorgen inte vara 
tillräckligt rustad. I en tid när både antalet och 
andelen över 80 år ökar kommer det att krävas 
mer resurser men också en politik som 
säkerställer att skattepengar används till det 
som de är avsedda för. Behoven ska styra – 
vård, skola och omsorg ska inte vara en 
marknad. 

För att möta framtidens behov av välfärd borde 
statsbidragen räknas upp årligen i relation till 
pris- och löneutvecklingen. Det skulle stärka 
välfärden och ge kommuner och regioner 
långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är 
också tydligt att arbetsvillkoren behöver 

förbättras. Ett mål om att andelen 
tillsvidareanställda på heltid i välfärden inte får 
understiga 90 procent bör införas. Det skulle 
höja kvaliteten i välfärden och samtidigt gynna 
den ekonomiska jämställdheten. 

4 Öka omfördelningen. Sveriges ekonomiska elit 
har i snitt inkomster som är 60 gånger högre än 
en genomsnittlig industriarbetarlön. Under den 
moderatledda regeringen infördes 
skattesänkningar och subventioner på 
hundratals miljarder, som delvis finansierades 
genom att inkomstskyddet vid sjukdom, 
arbetslöshet och ålderdom försämrades. Att 
samhällets allra rikaste har råd att bidra mer till 
välfärden är uppenbart. 

En miljonärsskatt bör därför införas, som 
träffar de med stora förmögenheter men 
undantar bostäder och kombineras med ett tak. 
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En bredare översyn av skattesystemet för att 
stärka principen om skatt efter bärkraft är 
nödvändig. Inkomstskyddet i 
socialförsäkringarna behöver stärkas – inte 
minst behöver taket i a-kassan höjas för att 
täcka fler löntagare. Ett långsiktigt arbete krävs 
för att höja pensionerna samtidigt som vi ser till 
att stärka ekonomin för dagens pensionärer. 

Att vända en utveckling som pågått under flera 
årtionden går inte att göra på ett år eller ens en 
mandatperiod. De förslag på reformer som 
arbetsgruppen presenterar pekar ut en tydlig 
riktning men än viktigare är att fler lyfter 
blicken och frågar sig vilket samhälle de vill ha. 

Ska även barn som växer upp i fattiga hem 
kunna klara skolan? Ska människor kunna bli 
sjuka eller arbetslösa utan att det innebär 
privatekonomisk katastrof? Ska löntagare som 

jobbat och slitit ett helt arbetsliv också kunna 
försörja sig på sin pension? 

För oss socialdemokrater är svaret självklart ja. 
Att minska klyftorna mellan människor är 
dessutom grundläggande för att kunna lösa i 
stort sett alla andra problem vårt samhälle står 
inför, vare sig det handlar om kriminalitet, 
tillväxt, folkhälsa, integration eller 
klimatomställning. 

Regeringen har sedan 2014 lagt fram många 
reformer som har stärkt välfärden, ökat 
tryggheten och fått fler i arbete. Det har bidragit 
till att motverka den ökande ojämlikheten, men 
arbetet måste trappas upp. Varken ojämlikheten 
eller andra samhällsproblem går att lösa med 
fler breda skattesänkningar, privatiseringar och 
avregleringar utan genom att gemensamt bygga 
samhället starkare. 
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Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet: 

Magdalena Andersson (S), sammankallande i 
gruppen 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommun-
styrelsens ordförande i Malmö 

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens 
ordförande i Sundsvall 

Fredrik Olovsson (S), tidigare riksdagsledamot 

Philip Botström, ordförande SSU 

Ola Pettersson, chefsekonom LO 

29 Pfizers 
vaccin godkänns 
i åldrarna 12-15 
EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, 
utvidgar godkännandet för Pfizer/
Biontechs coronavaccin. Nu får 
tillverkarens doser grönt ljus även i 
åldrarna 12 till 15 år. 

Vaccinet var det första som godkändes för 
användning inom EU – då för personer 16 år 
och äldre. Bakom EMA:s nya utvidgade 
godkännande ligger ytterligare studier som har 
visat på minst lika bra antikroppssvar i 
åldersgruppen 12 till 15 år som för den äldre 
gruppen 16 till 25 år. De vanligaste 
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biverkningarna bland studiens deltagare var 
smärta vid injektionsstället, trötthet, 
huvudvärk, muskelvärk, frossa och ledvärk. 

– Det finns inga nya risker som man 
identifierar, säger Ulla Wändel Liminga, 
ansvarig för läkemedelssäkerhet på 
Läkemedelsverket. 

Samtidigt rapporterades något fler av 
biverkningarna i den yngre gruppen, enligt 
Läkemedelsverket. 

– Det har nog att göra med att ju yngre man är 
desto mer aktivt immunsystem kan man ha, 
säger Ulla Wändel Liminga. 

Nu ska Folkhälsomyndigheten besluta hur 
vaccinet ska användas i Sverige. 

Gustav Olsson gustav.olsson@dn.se 

29 Husköpare 
får prisavdrag 
för fel boarea 
Ett par krävde prisavdrag när boytan i 
deras nya hus visade sig vara mindre än i 
kontraktet. Nu slår HD fast att 
entreprenören ska betala 900 000 
kronor till köparna. 

Det var 2015 som makarna köpte en bostad 
genom småhusentreprenad i 
Stockholmsområdet. Priset var 10 miljoner 
kronor. Vid en mätning ungefär ett år efter 
inflyttning visade det sig att uppgifterna om 
husets storlek i kontraktet var felaktiga. I stället 
för en boarea på 224 kvadratmeter plus biarea, 
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handlade det om en boarea på 161 kvadratmeter 
och en biarea på 63 kvadratmeter. 

Makarna krävde då prisavdrag från 
entreprenören. Tvisten togs upp i tingsrätten, 
som ansåg att felet reklamerats för sent. 
Hovrätten gav dock paret rätt och fallet 
överklagades slutligen till Högsta domstolen, 
som nu slår fast att köparna ska få ett 
prisavdrag på 900 000 kronor. 

HD konstaterar att det är konsumentens 
faktiska kunskap om felet som är avgörande för 
när fristen på två månader för reklamation 
börjar löpa. Det har ingen betydelse om felet 
borde ha upptäckts tidigare. Entreprenören har 
heller inte kunnat bevisa att makarna känt till 
felet före mätningen. 

TT 

29 900 
miljoner kronor. Så mycket har 
massvaccineringen av Sveriges befolkning 
hittills kostat, visar Ekonomistyrningsverkets 
sammanställning av statens budget. 

De ekonomiska åtgärderna under 
coronapandemin har haft stor effekt på statens 
budget. Utgifterna för april var högre än samma 
månad i fjol. 

”De totala utgifterna i statens budget uppgick 
till 91,7 miljarder kronor i april, vilket är 3,6 
miljarder kronor högre än samma månad 
2020”, enligt myndigheten. Det förklaras bland 
annat av att staten betalat ut 2,7 miljarder 
kronor mer i bidrag till sjukvården. Även pengar 
till vaccinering anges som en förklaring. TT 
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29 Sjukhus 
styrde 
platstillgång – 
trots larm om 
nekad vård 
Trots larm till om att patienter nekats 
intensivvård och till och med avlidit på 
grund av platsbrist stod 
regiondirektören i Stockholm fast vid 
upplägget som enligt kritiker orsakat 
platsbristen – att låta varje sjukhus 
avgöra platstillgången på iva. I år har 
covidpatienter vid hela 51 tillfällen 

skickats från Södersjukhuset på grund av 
resursbrist, visar siffror från Svenska 
Intensivvårdsregistret. 

Den 15 april skriver chefen för intensivvården 
vid Norrtälje sjukhus, Sune Forsberg, ett mejl 
till regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp 
och tillförordnade hälso- och 
sjukvårdsdirektören Johan Bratt: 

”Det jag noterar är att samverkan tyvärr är 
bristfällig och förorsakar onödiga 
patientrisker. Sista 2 veckorna har patienter 
framför allt på Södersjukhuset, trots 
indikation, inte fått intensivvård och det har 
även rapporterats dödsfall relaterat till 
vårdplatsbrist”. 

Den tredje pandemivågen hade rullat in. 
Forsberg skriver att alla sjukhus utökar 
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intensivvårdplatserna, men att han saknar den 
regionala styrningen från den första vågen. Han 
lyfter alla stockholmares rätt till jämlik vård 
oavsett sjukhus, och kräver central samordning 
av patientflöden och vårdplatser. 

Inkopierade i mejlet är intensivvårdscheferna 
vid regionens sjukhus. 

Regiondirektören svarar samma dag att 
ansvarsområden har delegerats till den så 
kallade produktionssamordningsgruppen, där 
sjukhusdirektörerna sitter. Ansvaret för att 
samordna just intensivvårdsplatserna ligger på 
Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga. 
Samtidigt ansvarar direktörerna för sina 
verksamheter var för sig, skriver 
regiondirektören. 

”Jag kommer inte att verka för att detta ändras, 
tvärtom kommer jag att göra allt jag kan för att 
deras uppdrag ska kvarstå”, skriver Carina 
Lundberg Uudelepp, och understryker vikten av 
att inte ändra strukturer som varit 
framgångsrika för att skapa iva-platser. 

På Södersjukhuset har de operationssalar som 
ställdes om till covid-intensivvård förra året 
aldrig gått tillbaka till ordinarie verksamhet. 
Under pandemins andra och tredje våg har 
trycket inom intensivvården varit omvittnat 
högt. 

– Om det finns regional samordning av 
intensivvårdsplatserna, så märker vi inte den. 
Det är varje sjukhus för sig, säger 
intensivvårdsläkaren Wolfram Johnen. 
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Antalet patienter följer smittspridningens 
utbredning, och Södersjukhuset har under den 
tredje vågen vårdat flest covid-patienter inom 
intensivvården. Sös har från 1 januari i år 305 
registrerade vårdtillfällen med covid-19 inom 
jämfört med 275 vid regionens största sjukhus, 
Karolinska i Huddinge och Solna, visar data 
från Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. 

Vid platsbrist ökar pressen på 
intensivvårdsläkarna. 

– Man ringer till ett sjukhus och vädjar. Sedan 
ringer man till nästa. Alla är pressade. Men 
belastningen mellan sjukhusen är ojämn, och 
känslan är att vi har tagit en oproportionerligt 
stor börda av covidpatienterna. 

Det pressade läget har tvingat sjukhusen att 
flytta patienter, vilket är förknippat med risker. 

SIR:s riktmärke är att patientflyttar på grund av 
resursbrist inte ska ske i mer än i två procent av 
fallen. Från Sös har det i år skett vid 18,5 
procent av det totala antalet vårdtillfällen vid 
konstaterad covid-19 då patienter skrivits ut 
levande. Från Södertälje sjukhus är andelen 
något högre, 23 procent. 

I antal handlar det om 51 tillfällen fram till 27 
maj då covid-patienter flyttats från Sös på 
grund av att intensivvårdsresurser saknats. I 
hela regionen är antalet 77. 

Utöver allt annat beskriver Wolfram Johnen en 
tids- och resurskrävande procedur vid 
patientflyttar, då intensivvårdsenheten sköter 
alla kontakter – med den regionala 
samordnaren, med tjänsteman i beredskap, och 
med det sjukhus där patienten får en plats. En 
läkare måste avsättas för själva transporten. 
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– När patienter måste skickas beror det på att 
sjukhuset är helt överbelastat, vid några 
tillfällen nära katastrofläge. Det är obegripligt 
varför man låtit patienter strömma in och 
svämma över ett sjukhus – i stället för att styra 
flödet. 

Under sex dygn i slutet av mars gavs Sös 
tillfällig lättnad, då ambulanser styrdes om till 
andra sjukhus. Att patienter i månadsskiftet 
april-maj vid tre tillfällen på en vecka skickades 
till sjukhus i andra regioner, bland annat till 
Sundsvall, var exceptionellt. Wolfram Johnen 
beskriver de tunga besked som förmedlas till 
anhöriga när en patient måste flyttas för att 
resurser saknas. 

– Det är en sådan sorg över hur det har varit. 
Som vårdpersonal känner vi oss ofta helt 
övergivna. 

Sune Forsberg, intensivvårdschefen på 
Norrtälje sjukhus, säger att hans mejl kom till 
av frustration. Han såg det som sin plikt att 
agera. 

– Vi avlastade flera sjukhus, men framför allt 
Sös som har det största akutinflödet. Vissa 
sjukhus ska ta emot vissa patientgrupper. Nu 
dominerade covid-19 trycket och det blev 
snedfördelning. Då krävs styrning, säger Sune 
Forsberg. 

Under den första vågen beskriver Forsberg att 
en person i nätverket av intensivvårdschefer 
hade direktkontakt med den regionala särskilda 
sjukvårdsledningen, RSSL, på hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, och kunde påtala 
behoven inom intensivvården. 
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Men sjukhusdirektörerna ansåg inte att 
styrningen av vårdproduktionen skulle ligga 
under förvaltningen och efter första vågen 
flyttades delar av ansvaret till direktörsgruppen, 
vilket beskrivs i KPMG:s utvärdering av 
regionens pandemihantering. Gruppen har 
inget beslutande mandat. Det blev upp till varje 
sjukhus att öppna vårdplatser. 

– Sjukhusdirektörerna fick i uppdrag att styra 
det här, för de tycker att de sköter det bättre. Nu 
har vi inte direktkontakt med någon som kan 
påverka. Styrningen försvann, säger Sune 
Forsberg. 

Att varje sjukhus tar egna beslut om antalet 
platser är problematiskt, konstaterar han. 

– Vi är ombedda att öka så mycket det går. Det 
är alltid en subjektiv bedömning. 

För regiondirektören var det ingen nyhet att 
dödsfall utreddes relaterat till platsbrist när hon 
fick Sune Forsbergs mejl den 15 april. 

– Frågan om dödsfall hade jag fått information 
om tidigare via Mikael Runsiö på 
Södersjukhuset (Södersjukhusets vd, reds anm), 
säger Carina Lundberg Uudelepp. 

Ansvariga politiker, specifikt regionråden Irene 
Svenonius (M) och Anna Starbrink (L) 
informerades inte i sin tur. 

– Nej. Gången är att styrelsen för respektive 
sjukhus informeras löpande i viktiga frågor. 

Vad kommer det sig att patienter inte fått 
intensivvård i samma utsträckning under våg 
tre som under första vågen? 
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– Under den första vågen hade sjukvården 
väldigt få andra patienter och kraftsamlingen på 
iva kunde ske på ett annat sätt. Samtidigt har 
andra vårdformer utvecklats. 

Enligt regiondirektören har det inte varit 
meningsfullt att ge sjukhusen direktiv att utöka 
med ett visst antal platser, om de ändå inte 
kunde utföra uppgiften. 

Intensivvårdsläkare och även chefläkare, har 
vittnat om extrem platsbrist i våg tre och om 
hur alla vaktar över sina intensivvårdsplatser i 
en pressad situation. Carina Lundberg 
Uudelepp säger dock att det aldrig helt saknats 
intensivvårdsplatser under 
produktionssamordningsgruppens dagliga 
avstämningar. 

Vem bär ansvaret för att det finns tillräckligt 
många intensivvårdsplatser i regionen? 

– Det gör alltid respektive sjukhus utifrån den 
belastning man ser. 

Du kommer inte att ändra på den här 
ordningen, enligt ditt mejlsvar. Varför inte? 

– Min erfarenhet är att det här är ett utmärkt 
sätt att jobba i en kris. 

Samtidigt säger Lundberg Uudelepp att det var 
bra att Sune Forsberg lyfte samordningsfrågan. 

– Det visade att vi måste förtydliga i gruppen 
hur samordningen sker, och hur ansvaret ser ut. 

Under våg ett vårdades som mest 230 patienter 
inom intensivvården. Under den tredje vågen 
har som mest 173 intensivvårdsplatser varit 
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tillgängliga, varav covid-19-patienter har 
upptagit cirka 60 procent av platserna. 

David Konrad, funktionschef för intensivvården 
på Karolinska, som delegerats ett samordnande 
ansvaret för regionens intensivvårdsplatser, 
svarar i ett mejl på hur han tycker att det 
fungerar: 

– Det är ett ständigt pusslande men vi klarar det 
och IVA i regionen har tillsammans tagit hand 
om över 2 600 patienter. Sjukhusen hjälps åt 
och lastbalanserar utifrån de totala uppdrag 
som vi har. 

Johan Bratt, som också nåddes av mejlet från 
Sune Forsberg, säger att intensivvården haft 
mindre marginaler under den andra och tredje 
vågen än under den första, då mer hjälp kom 
från privata vårdgivare och frivilliga. 

Intensivvårdsbehovet har också varit större i 
den tredje vågen. 

– Vi tog genast upp mejlet i direktörsgruppen. 
Patienter har flyttats inom regionen. Vid några 
tillfällen har vi omdirigerat ambulanser. Vi har 
ju agerat! 

I slutet av maj har den tredje vågen börjat 
klinga av. Vårdbehovet minskar, men även 
intensivvårdsplatserna, och sjukhuset har ändå 
skickat enstaka patienter. 

– De högst ansvariga har alltså varit fullt 
medvetna om det dramatiska läget på Sös. Om 
de har agerat så märks det absolut inte på 
golvet. Det väcker en del känslor efter alla 
månader i pandemistormen, säger Wolfram 
Johnen, efter att ha tagit del av mejlväxlingen. 
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Chefläkaren på Sös uppger via presstjänsten att 
man ännu inte hittat någon koppling mellan 
platsbristen och dödsfallen, men utredningen 
pågår: 

– Det kan komma att ändras under 
utredningens gång. Det är först när 
händelseanalyserna är klara som chefläkaren 
fattar beslut om det är aktuellt med anmälan 
enligt Lex Maria. 

Anna Gustafsson 

anna.gustafsson@dn.se 

Fakta. Överflyttning till 
annan iva på grund av 
resursbrist 

Regional samordning är enligt Svenska 
Intensivvårdsregistret, SIR, viktigt för optimalt 
utnyttjande av begränsade 
intensivvårdsresurser. Att flytta 
intensivvårdspatienter av resursskäl har 
negativa konsekvenser: 

Patientsäkerhetsrisk vad gäller 
informationsöverföring mellan iva-
avdelningarna. 

Försämrat tillstånd hos patienten under och 
efter själva transporten har påvisats i olika 
studier. 

Psykisk belastning för patient, närstående och 
personal. 

Resurser för transport tas i regel från befintliga 
resurser – som redan är överbelastade. 
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Källa: Svenska 
Intensivvårdsregistret 

Fakta. Intensivvård och 
krisorganisation under 
covidpandemin 
Under våg ett vårdades som mest 230 patienter 
inom intensivvården i Region Stockholm. Under 
den tredje vågen har som mest 173 
intensivvårdsplatser varit tillgängliga. Som mest 
har 105 intensivvårdplatser upptagits av 
covidpatienter under våg tre. 

Den så kallade 
produktionssamordningsgruppen, bildades i 
juni 2020, och kom att överta delar av den 
regionala särskilda sjukhusledningens, RSSL, 
och hälso- och sjukvårdsförvaltningens roll i 

regionens hantering av covid-19. En orsak var 
att sjukhusdirektörerna inte ansåg att 
styrningen av vårdproduktionen skulle ligga 
under förvaltningen, via RSSL. 

I gruppen ingår bland andra hälso- och 
sjukvårdsdirektören, sjukhusdirektörerna från 
akutsjukhusen, SLSO:s sjukvårdsdirektör, 
smittskyddsläkaren och regiondirektören. 
Gruppen har inget beslutande mandat, utan 
verkar för regional samordning mellan 
sjukhusen. Enligt överenskommelser i gruppen 
fattas beslut i respektive linjeorganisation på 
sjukhusen. 

Källa: Region Stockholm, 
KPMG 
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30 ”Sverige bör vänta 
med att vaccinera 
barn” 
Pfizers coronavaccin får nu ges till barn mellan 
12 och 15 år i EU. 

Anna Mia Ekström, professor i global 
infektionsepidemiologi, vill dock se att 
västländerna väntar med att vaccinera -
gruppen. 

– Det finns äldre och riskgrupper i resten av 
världen som löper mångdubbelt större risk att 
bli svårt sjuka och dö av viruset, säger hon. 

EU:s läkemedelsmyndighet har nu godkänt Pfizer/
Biontechs coronavaccin även för gruppen 12 till 15 år. 
Tidigare har bland annat USA och Kanada gett 
vaccinet grönt ljus och börjat dela ut doser i 
åldersgruppen. 

Det har fått Världshälsoorganisationen att reagera. 
WHO har tidigare i maj kritiserat prioriteringen och 
uppmanat västländerna att vänta med vaccineringen 
av barn för att i stället donera doser till fattigare 
länder. 

Anna Mia Ekström, professor i global 
infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, delar 
WHO:s hållning i frågan – och hoppas att Sverige och 
de andra EU-länderna avvaktar med att vaccinera 
barn. 

– Högsta prioritet måste vara att vaccinera de som 
löper störst risk att drabbas oavsett var i världen de 
befinner sig. Barn löper extremt lågt risk att bli 
allvarligt sjuka och dö, säger hon. 

– Det är en akut kris med brist på vaccin i både Indien 
och länder i Sydamerika. Vill vi rädda liv är det dit 
vaccinet mot covid bör gå, inte till våra barn. 

WHO har vid flera tillfällen kritiserat den ojämna 
vaccinfördelningen i världen och varnat för risken för 
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nya utbrott och varianter på platser där få människor 
har skydd mot viruset. 

Att vaccinationen inte kommit längre i många fattiga 
länder är ett stort misslyckande, som också riskerar att 
slå tillbaka på resten av världen, enligt Anna Mia 
Ekström. 

– Förutom att många i fattiga länder riskerar att dö i 
onödan riskerar vi nya utbrott och att nya mer 
smittsamma eller farligare varianter uppstår på platser 
där få har skydd. Det kommer påverka resten av 
världen.  

– Det är inte rimligt att de rika länderna inte delar med 
sig. Det finns extremt mycket att tjäna på att fördela 
vaccinet mer jämnt. 

I veckan meddelade regeringen att Sverige kommer att 
skänka tre miljoner doser till vaccinsamarbetet Covax. 
Totalt lovar EU:s medlemsländer att donera minst 100 
miljoner vaccindoser före årsskiftet. 

– Det är väldigt positivt att Sverige tar detta steg i rätt 
riktning, men från EU som helhet är det alldeles för 
lite, säger Anna Mia Ekström. 

– Andra delar av världen behöver betydligt fler doser 
betydligt snabbare än så, säger hon. 

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som beslutar 
om rekommendationerna för vaccinen. Efter EMA:s 
besked arbetar myndigheten med att ta fram riktlinjer 
vad som ska gälla för vaccinering av barn. 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 
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30 KI-professorn 
svarar på 15 frågor om 
covid-19 
Kan jag vara smittbärare trots vaccin? Kan 
vaccinet förvärra tillståndet för den som har 
postcovid? Vad betyder det att vaccinet sägs ge 
90 procents skydd? 

Anders Sönnerborg, överläkare och professor i 
klinisk virologi på Karolinska institutet svarar 
på läsarnas frågor. 

1 Varför hamnar vissa på intensivvårdsavdelning trots 
vaccination? 

Skyddseffekten mot allvarlig sjukdom vid vaccination 
är god men inte hundra procent. Efter spruta nummer 
ett föreligger fortfarande en ganska stor risk. Efter 
spruta nummer två har den minskat men är inte noll. 

2 På Folkhälsomyndighetens hemsida står det att man 
kan gå till frisören tre veckor efter dos ett. Vad anser 
du? 

Det finns en skyddseffekt efter dos ett. Om frisören 
vidtar andra försiktighetsåtgärder torde det vara okej.  

3 Är jag smittbärare trots vaccineringar?  

Det finns begränsad kunskap om i vilken utsträckning 
vaccin skyddar mot smitta. De studier som är gjorda 
anger dock att det ger ett gott skydd mot smitta också 
och därmed torde de flesta inte vara smittobärare om 
man blir exponerad efter vaccination. Men i ett läge 
där tredje vågen fortgår så är det förståndigt att hålla 
sig till de regler som Folkhälsomyndigheten anger, inte 
minst när man umgås med personer som har 
riskfaktorer. 

4 Hur stor är risken att föda för tidigt, om man drabbas 
av covid-19 som gravid? 

Den är något förhöjd om man blir infekterad under 
vecka 22 till 35. 
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5 Jag har fått tid för första sprutan i morgon men 
funderar. Är sedan två månader sjukskriven för 
utmattning. Har utmattningen någon betydelse för att 
ta vaccin?  

Nej, du bör ta sprutan. 

6 Jag blev konstaterad covidpositiv i går och isolerar 
nu mig och min dotter i släktens sommarhus. Hur lång 
tid efter att vi åkt därifrån är det säkert för andra 
personer att komma in i huset? Bör vi göra något 
särskilt städmässigt vid avfärd? 

Om du städar ordentligt och torkar av alla ytor med 
rengörande medel så kan de gå in efter att ni gjort det. 

7 Hur ska man tänka när det gäller löpträning och 
covid? Har efter covidinfektion fått avsevärt sämre 
löpform. Kan inte alls hålla samma tempo som innan. 
Får svårt med andningen. Kan astmamedicin hjälpa 
lungorna tillbaka? 

Man ska alltid vara återhållsam med träning efter en 
rejäl infektionssjukdom. Känn efter vad kroppen 

signalerar och lyd den. Jag rekommenderar ej 
astmamedicin av denna anledning. 

8 Hej, jag är 40 år och i riskgrupp högt BMI 44 och 
blodtryck som jag får medicin för. Jag har fått dos ett 
sedan två veckor och funderar till nästa helg att ta tåget 
och hälsa på min mamma. Hon får dos två nu i veckan. 
Åka tåg och hälsa på, det borde jag väl kunna göra? 
Räcker det att min mors dos två bara hunnit verka i en 
vecka?  

Skyddseffekten efter spruta ett är begränsad. Om du 
har riskfaktorer skulle jag vara väldigt försiktig. Det 
känns tveksamt att du ska åka tåg beroende på hur fullt 
tåget är. En vecka efter din mors spruta nummer två 
anser jag är för kort tid. Bör gå åtminstone två veckor. 

9 Jag hade covid för drygt sex månader sedan men har 
efter det haft negativt antikroppssvar. Tycker du att jag 
ska följa vaccinationsprogrammet med två doser som 
vanligt? 

Ja. 
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10 Jag tycker att det är trist att man inte kan säga att 
efter två doser så kan du leva som vanligt igen! Alla 
experter säger ju också olika och vill gardera sig. Det 
ger inte trovärdighet. 

Biologi inklusive virologi är inte digitalt. Det finns en 
mängd tänkbara scenarier och till slut får en 
bedömning göras som kan variera mellan ”experter” 
beroende på vilken expertis man har, ens 
förhållningsätt till tillvaron etcetera. 

11 Har nyligen själv haft covid och därmed känt mig 
säker på att inte smittas igen. Hörde i dag om en 
bekant som fått covid igen efter tre månader. Kan jag 
börja träffa någon vän igen eller bör jag fortfarande 
vara lika försiktig? 

Ett fåtal personer som haft covid kan smittas igen, 
liksom de som fått två sprutor. I de allra flesta fall är 
skyddet gott. Tills vidare bör man vara försiktig, 
särskilt vad gäller umgänge med personer som har stor 
risk för allvarligare covid. 

12 Vad finns det för fysiologisk förklaringsmodell 
bakom varför covid-19 gör vissa mer sjuka än andra? 

Det finns många hypoteser. En är mängden virus man 
utsätts för. En annan är vilken virusvariant man 
smittas av. En tredje är att det finns vissa genetiska 
faktorer som kan leda till skydd eller mildare sjukdom. 
Generellt blir vuxna oftare sjukare än små barn och de 
allra äldsta är mer sårbara av ett flertal anledningar, 
bland annat sämre immunologiskt försvar. 

13 Hur ska man tänka kring vaccin om man har 
postcovid? Kan vaccin öka symtom? 

Nej. 

14 Hur ska man se på mutationer som kan komma? 
Måste vi ha nytt vaccin om det kommer en mutation 
som den vaccin vi fått inte biter på ? 

Vetenskapen följer noggrant utvecklingen av nya 
virusvarianter och testar bland annat i provrör om de 
är känsliga för immunsvar. Om en ny virusvariant 
kommer, vilket vi inte vet, som kraftigt avviker från 

610



tidigare så kan det vara aktuellt med nytt vaccin. 
Företagen är förberedda på detta. 

15 Vad betyder 90 procents skydd som vissa vaccin 
sägs ge? 

I de studier som är gjorda av företagen och som är 
grunden för registreringen av vaccinet befanns 90 
procent av de vaccinerade skyddade för svår sjukdom. 
Det är inte lika väl studerat i vilken utsträckning det 
skyddar mot själva infektionen, men de begränsade 
data som finns anger att det är en god skyddseffekt 
även mot att bli infekterad. 

DN 

30 ”Sverige bör vänta 
med att vaccinera 
barn” 
Pfizers coronavaccin får nu ges till barn mellan 
12 och 15 år i EU. 

Anna Mia Ekström, professor i global 
infektionsepidemiologi, vill dock se att 
västländerna väntar med att vaccinera -
gruppen. 

– Det finns äldre och riskgrupper i resten av 
världen som löper mångdubbelt större risk att 
bli svårt sjuka och dö av viruset, säger hon. 

EU:s läkemedelsmyndighet har nu godkänt Pfizer/
Biontechs coronavaccin även för gruppen 12 till 15 år. 
Tidigare har bland annat USA och Kanada gett 
vaccinet grönt ljus och börjat dela ut doser i 
åldersgruppen. 

611



Det har fått Världshälsoorganisationen att reagera. 
WHO har tidigare i maj kritiserat prioriteringen och 
uppmanat västländerna att vänta med vaccineringen 
av barn för att i stället donera doser till fattigare 
länder. 

Anna Mia Ekström, professor i global 
infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, delar 
WHO:s hållning i frågan – och hoppas att Sverige och 
de andra EU-länderna avvaktar med att vaccinera 
barn. 

– Högsta prioritet måste vara att vaccinera de som 
löper störst risk att drabbas oavsett var i världen de 
befinner sig. Barn löper extremt lågt risk att bli 
allvarligt sjuka och dö, säger hon. 

– Det är en akut kris med brist på vaccin i både Indien 
och länder i Sydamerika. Vill vi rädda liv är det dit 
vaccinet mot covid bör gå, inte till våra barn. 

WHO har vid flera tillfällen kritiserat den ojämna 
vaccinfördelningen i världen och varnat för risken för 

nya utbrott och varianter på platser där få människor 
har skydd mot viruset. 

Att vaccinationen inte kommit längre i många fattiga 
länder är ett stort misslyckande, som också riskerar att 
slå tillbaka på resten av världen, enligt Anna Mia 
Ekström. 

– Förutom att många i fattiga länder riskerar att dö i 
onödan riskerar vi nya utbrott och att nya mer 
smittsamma eller farligare varianter uppstår på platser 
där få har skydd. Det kommer påverka resten av 
världen.  

– Det är inte rimligt att de rika länderna inte delar med 
sig. Det finns extremt mycket att tjäna på att fördela 
vaccinet mer jämnt. 

I veckan meddelade regeringen att Sverige kommer att 
skänka tre miljoner doser till vaccinsamarbetet Covax. 
Totalt lovar EU:s medlemsländer att donera minst 100 
miljoner vaccindoser före årsskiftet. 
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– Det är väldigt positivt att Sverige tar detta steg i rätt 
riktning, men från EU som helhet är det alldeles för 
lite, säger Anna Mia Ekström. 

– Andra delar av världen behöver betydligt fler doser 
betydligt snabbare än så, säger hon. 

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som beslutar 
om rekommendationerna för vaccinen. Efter EMA:s 
besked arbetar myndigheten med att ta fram riktlinjer 
vad som ska gälla för vaccinering av barn. 

Gustav Olsson 

gustav.olsson@dn.se 

30 KI-professorn 
svarar på 15 frågor om 
covid-19 
Kan jag vara smittbärare trots vaccin? Kan 
vaccinet förvärra tillståndet för den som har 
postcovid? Vad betyder det att vaccinet sägs ge 
90 procents skydd? 

Anders Sönnerborg, överläkare och professor i 
klinisk virologi på Karolinska institutet svarar 
på läsarnas frågor. 

1 Varför hamnar vissa på intensivvårdsavdelning trots 
vaccination? 

Skyddseffekten mot allvarlig sjukdom vid vaccination 
är god men inte hundra procent. Efter spruta nummer 
ett föreligger fortfarande en ganska stor risk. Efter 
spruta nummer två har den minskat men är inte noll. 
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2 På Folkhälsomyndighetens hemsida står det att man 
kan gå till frisören tre veckor efter dos ett. Vad anser 
du? 

Det finns en skyddseffekt efter dos ett. Om frisören 
vidtar andra försiktighetsåtgärder torde det vara okej.  

3 Är jag smittbärare trots vaccineringar?  

Det finns begränsad kunskap om i vilken utsträckning 
vaccin skyddar mot smitta. De studier som är gjorda 
anger dock att det ger ett gott skydd mot smitta också 
och därmed torde de flesta inte vara smittobärare om 
man blir exponerad efter vaccination. Men i ett läge 
där tredje vågen fortgår så är det förståndigt att hålla 
sig till de regler som Folkhälsomyndigheten anger, inte 
minst när man umgås med personer som har 
riskfaktorer. 

4 Hur stor är risken att föda för tidigt, om man drabbas 
av covid-19 som gravid? 

Den är något förhöjd om man blir infekterad under 
vecka 22 till 35. 

5 Jag har fått tid för första sprutan i morgon men 
funderar. Är sedan två månader sjukskriven för 
utmattning. Har utmattningen någon betydelse för att 
ta vaccin?  

Nej, du bör ta sprutan. 

6 Jag blev konstaterad covidpositiv i går och isolerar 
nu mig och min dotter i släktens sommarhus. Hur lång 
tid efter att vi åkt därifrån är det säkert för andra 
personer att komma in i huset? Bör vi göra något 
särskilt städmässigt vid avfärd? 

Om du städar ordentligt och torkar av alla ytor med 
rengörande medel så kan de gå in efter att ni gjort det. 

7 Hur ska man tänka när det gäller löpträning och 
covid? Har efter covidinfektion fått avsevärt sämre 
löpform. Kan inte alls hålla samma tempo som innan. 
Får svårt med andningen. Kan astmamedicin hjälpa 
lungorna tillbaka? 

Man ska alltid vara återhållsam med träning efter en 
rejäl infektionssjukdom. Känn efter vad kroppen 
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signalerar och lyd den. Jag rekommenderar ej 
astmamedicin av denna anledning. 

8 Hej, jag är 40 år och i riskgrupp högt BMI 44 och 
blodtryck som jag får medicin för. Jag har fått dos ett 
sedan två veckor och funderar till nästa helg att ta tåget 
och hälsa på min mamma. Hon får dos två nu i veckan. 
Åka tåg och hälsa på, det borde jag väl kunna göra? 
Räcker det att min mors dos två bara hunnit verka i en 
vecka?  

Skyddseffekten efter spruta ett är begränsad. Om du 
har riskfaktorer skulle jag vara väldigt försiktig. Det 
känns tveksamt att du ska åka tåg beroende på hur fullt 
tåget är. En vecka efter din mors spruta nummer två 
anser jag är för kort tid. Bör gå åtminstone två veckor. 

9 Jag hade covid för drygt sex månader sedan men har 
efter det haft negativt antikroppssvar. Tycker du att jag 
ska följa vaccinationsprogrammet med två doser som 
vanligt? 

Ja. 

10 Jag tycker att det är trist att man inte kan säga att 
efter två doser så kan du leva som vanligt igen! Alla 
experter säger ju också olika och vill gardera sig. Det 
ger inte trovärdighet. 

Biologi inklusive virologi är inte digitalt. Det finns en 
mängd tänkbara scenarier och till slut får en 
bedömning göras som kan variera mellan ”experter” 
beroende på vilken expertis man har, ens 
förhållningsätt till tillvaron etcetera. 

11 Har nyligen själv haft covid och därmed känt mig 
säker på att inte smittas igen. Hörde i dag om en 
bekant som fått covid igen efter tre månader. Kan jag 
börja träffa någon vän igen eller bör jag fortfarande 
vara lika försiktig? 

Ett fåtal personer som haft covid kan smittas igen, 
liksom de som fått två sprutor. I de allra flesta fall är 
skyddet gott. Tills vidare bör man vara försiktig, 
särskilt vad gäller umgänge med personer som har stor 
risk för allvarligare covid. 
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12 Vad finns det för fysiologisk förklaringsmodell 
bakom varför covid-19 gör vissa mer sjuka än andra? 

Det finns många hypoteser. En är mängden virus man 
utsätts för. En annan är vilken virusvariant man 
smittas av. En tredje är att det finns vissa genetiska 
faktorer som kan leda till skydd eller mildare sjukdom. 
Generellt blir vuxna oftare sjukare än små barn och de 
allra äldsta är mer sårbara av ett flertal anledningar, 
bland annat sämre immunologiskt försvar. 

13 Hur ska man tänka kring vaccin om man har 
postcovid? Kan vaccin öka symtom? 

Nej. 

14 Hur ska man se på mutationer som kan komma? 
Måste vi ha nytt vaccin om det kommer en mutation 
som den vaccin vi fått inte biter på ? 

Vetenskapen följer noggrant utvecklingen av nya 
virusvarianter och testar bland annat i provrör om de 
är känsliga för immunsvar. Om en ny virusvariant 
kommer, vilket vi inte vet, som kraftigt avviker från 

tidigare så kan det vara aktuellt med nytt vaccin. 
Företagen är förberedda på detta. 

15 Vad betyder 90 procents skydd som vissa vaccin 
sägs ge? 

I de studier som är gjorda av företagen och som är 
grunden för registreringen av vaccinet befanns 90 
procent av de vaccinerade skyddade för svår sjukdom. 
Det är inte lika väl studerat i vilken utsträckning det 
skyddar mot själva infektionen, men de begränsade 
data som finns anger att det är en god skyddseffekt 
även mot att bli infekterad. 

DN 
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30 Majoritet binder 
sina bolåneräntor 
Inte på 14 år har så många bolåntagare valt att 
binda sina räntor. Små skillnader i räntenivåer 
mellan rörligt och bundet är en orsak. En 
annan är rädslan för stigande inflation. 

SBAB:s chefsekonom Robert Boije kräver att 
Riksbanken ger låntagare en vink om vad en 
framtida normal ränta kommer att vara. 
Nordeas Annika Winsth tycker att Riksbanken 
borde ge signaler om att Sverige inte kan ha 
låga räntor för evigt. 

Andelen nya och omförhandlade bolån med bunden 
ränta var drygt 55 procent i april, enligt SBAB:s skrift 
Boräntenytt. Senast det var en så stor andel av 
låntagare som band lånen var hösten 2007, precis 
innan finanskrisen slog till med full kraft. 

Skillnaderna mellan rörligt och bundet är också små, 
vilket gör det mer lockande att binda. 

– Femårsräntan ligger faktiskt en tiondel under den 
rörliga, säger han. 

Men ett annat skäl kan vara förväntningarna om att 
inflationen, som styr de bundna räntorna, är på väg 
upp. 

Det syns inte minst på de långa marknadsräntorna 
som har stigit sedan förra sommaren. Aktörerna på 
penningmarknaden tror att inflationen kommer att 
skjuta fart i spåren av ländernas enorma stödpaket till 
sina ekonomier som skadats svårt av pandemin. 

SBAB gör nu prognosen att Riksbanken kommer att 
höja sin styrande så kallade reporänta redan under 
våren 2023, nästan ett år tidigare än vad Riksbankens 
egen prognos anger. 

Boije tycker att Riksbanken borde göra en ny 
bedömning av vad som är en ”normal” nivå på 
reporäntan när ekonomin befinner sig i jämvikt.  
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Sist det gjorde var 2017 då Riksbanken angav nivån till 
mellan 2,5 och 4 procent, men banken har sänkt 
räntan sedan dess. Därför anser Boije att det behövs en 
ny bedömning. 

– Det skulle dels öka transparensen i penningpolitiken, 
dels ge vägledning till bolåntagare om vad de ska tro är 
en normal nivå på den rörliga boräntan under 
kommande år, säger Boije. 

Reporäntan påverkar nivån på de rörliga 
bolåneräntorna. Genom att få en ny bedömning av 
reporäntan, kan bolåntagare uppskatta var en normal 
nivå på den rörliga bolåneräntan ligger.  

SBAB har gjort en sådan uppskattning, bland annat 
byggd på den historiska skillnaden mellan reporäntan 
och den rörliga bolåneräntan. 

– En normal bolåneränta kan ligga på runt 4 procent 
på några års sikt, säger Boije. 

Men så hög ränta tror inte Boije kommer att nås under 
den prognosperiod som SBAB har.  

– Vi gör treårsprognoser och vi kommer inte upp i de 
nivåerna under den perioden – inte ens i närheten, 
säger han. 

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, påpekar att 
svensk ekonomi är på den nivå den var innan krisen – 
och att den går starkt. Trots det är de signaler som 
Riksbanken ger snarare att penningpolitiken kommer 
att vara fortsatt expansiv – något Winsth och Nordea 
kritiserar. 

– Vi tycker att den nu borde signalera att det inte är 
låga räntor för evigt som gäller, säger hon. 

– Vi har en ekonomi som är tillbaka på förkrisnivå, en 
bostadsmarknad som skenar – jag menar någonstans 
måste man reflektera. Hur länge ska vi ha krispolitik, 
frågar hon sig. 

Riksbanken ser att det på sikt finns större risker än 
fördelar med att fortsätta att stimulera ekonomin men 
tycker att det är politikerna genom finanspolitiken som 
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ska strama åt. Det tycker Annika Winsth är 
”magstarkt”. 

– Politikerna borde skicka tillbaka bollen till 
Riksbanken. Det är den som köper bostadsobligationer 
och trycker ner räntorna, säger hon.  

– De bör sluta med det innan de går på politikerna och 
kräver fastighetsskatt och annat som är extremt svårt 
att genomföra, tillägger hon. 

Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank tror inte 
att den uppgång av inflationen som synts under senare 
tid blir bestående. 

– Vår bedömning är att den kommer att falla tillbaka 
efter sommaren, säger han. 

Även Persson pekar på att ekonomin växer väldigt 
starkt för närvarande och inte bara i Sverige. 

– Det är en global konjunktur som vi får gå tillbaka till 
1960-talet för att se något liknande. Så det finns ett 
inflationstryck som är något högre än vad vi sett 

tidigare men jag tror inte att vi ser någon höjning från 
Riksbanken innan 2023, säger han. 

Och vad tror du om boräntorna under de kommande 
åren? 

– Givet att Riksbanken inte rör reporäntan så kommer 
de korta, 3-månadersräntorna ligga relativt stilla där 
de är i dag, svarar Persson. 

– De som är bundna 3–5 år kommer att stiga något 
med de stigande långräntorna. Jag tror att mot slutet 
av 2022 så ligger femårsräntan runt 1,7 procent, mot 
1,4 procent i dag. 

Dan Lucas 

dan.lucas@dn.se 
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30 Han är inte rädd för 
att fråga om våld i nära 
relationer 
Arbetsplatsen kan potentiellt vara det enda 
stället där någon har möjlighet att upptäcka 
våld i nära relation. Samtidigt kan det bland 
chefer och medarbetare finnas en rädsla för att 
lägga sig i privatlivet. 

Men enhetschefen Andreas Ekholm vet att det 
kan göra skillnad - och han är inte längre rädd 
att fråga. 

– Det har blivit en helt naturlig del av mitt 
ledarskap, säger han. 

Debatten om våld i nära relationer har återigen blossat 
upp. Problemet befaras dessutom ha blivit värre när 
många varit isolerade i hemmet på grund av 
pandemin. Men trots att ämnet så ofta når den 
offentliga debatten är stigmat fortfarande stort. 

På arbetsplatsen kan frågan vara än mer känslig. 

Efter många års erfarenhet vet Andreas Ekholm att 
han måste förbereda sig på att bli avvisad när han 
påtalar sin oro för en medarbetare. 

– Det är ett laddat ämne, det ska man inte sticka under 
stol med. Man måste vara beredd på att deras första 
reaktion är att man inte har med det att göra. Men när 
personen går hem och tänker ett varv till så kan den 
känna att det finns någon som ser och faktiskt bryr sig. 
Och därefter kan vi börja arbetet. 

I drygt 20 år har han jobbat i Trollhättans stad, varav 
hälften som chef. Enligt kommunens riktlinjer ska alla 
chefer årligen gå en utbildning om ”våld i 
medarbetares nära relationer”. Den håller ledarna 
uppdaterade om den senaste forskningen och 
påminner om vilka signaler de ska vara 
uppmärksamma på, och hur de ska agera när de 
upptäcker ett mönster som kan vara tecken på en 
våldsam relation. Det kan till exempel handla om upp-
repad korttidsfrånvaro, att medarbetaren inte följer 
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med på aktiviteter efter jobbet eller att den har mycket 
kontakt med sin partner under arbetstid. 

– Jag tycker framför allt att utbildningen gett mig 
verktygen för att våga lyfta upp och föra diskussionen 
kring våld i nära relation, säger Andreas Ekholm. 

Det gör han bland annat på individnivå. I samband 
med utvecklingssamtal frågar han medarbetarna om 
de känner sig otrygga eller blivit illa behandlade 
hemma. Minst en gång om året lyfter han även upp 
ämnet i helgrupp, när han till exempel bjuder in 
experter till en arbetsplatsträff. 

– Tanken är att hela tiden aktualisera frågan och 
dessutom ta upp den senaste forskningen. Nu under 
coronapandemin har vi till exempel diskuterat hur 
man kan fånga upp oro om att en kollega är utsatt när 
allt sker digitalt. 

Hur gör man det?  

– Det handlar fortfarande väldigt mycket om att vara 
vaksam på signaler. Om man ser att en kollega helt 

plötsligt börjar få nya mönster som inte stämmer 
överens med det som är normalt för den enskilde 
individen, som att frånvaron ökar, att den är ovanligt 
lättirriterad eller går igång på andra konflikter än -
tidigare. 

Andreas Ekholm uppmuntrar sina medarbetare att 
våga visa omtanke om sina kollegor, men förstår 
samtidigt att det kan vara svårt. Om det känns för 
jobbigt vill han att de ska berätta det för honom så att 
han i stället kan prata med personen. 

När en medarbetare bekräftat att den är drabbad 
kopplas den ihop med en särskild enhet för våld i nära 
relationer, som finns inom kommunen, och som 
erbjuder stödsamtal på arbetstid. Ibland tar Andreas 
Ekholm själv kontakt med enheten när han behöver 
vägledning om hur han ska agera i olika fall. 

– Det är jättebra att ha experter som vi kan koppla in 
när vi misstänker våld, för jag besitter inte all kunskap 
och inte mina medarbetare heller. 
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Med hjälp av ett strukturerat arbete har kommunen 
lyckats bryta ett dåligt mönster för flera medarbetare.  

– Jag kan inte uttala mig om enskilda fall, men vi har 
haft en lyckad utgång där medarbetare lyckats bryta 
destruktiva relationer som de har befunnit sig i, och 
också kommit tillbaka som arbetsför. Men sedan 
kommer vi säkert stöta på fall i framtiden där vi inte 
kommer lyckas. Det krävs att medarbetaren ska vilja ta 
emot hjälp. 

Formellt har varken arbetsgivare eller medarbetare 
någon skyldighet att ta reda på om en kollega är utsatt 
för våld i nära relation. 

– Men om man har en sådan medarbetare kommer det 
få stora konsekvenser såväl för medarbetarens 
arbetsförmåga som personalpolitiskt, säger Jenny 
Moberg, hr-chef och arbetsrättsexpert på 
arbetsgivarorganisationen Almega. 

För arbetsgivare som verkligen vill arbeta aktivt med 
frågan finns mycket att göra, men Jenny Moberg 

understryker att alla verksamheter bör anpassa efter 
sina förutsättningar. Hon uppmuntrar att börja med 
att fråga hur någon mår. Det kan göra stor skillnad. 

– Arbetsplatsen kanske är den enda platsen utanför 
hemmet där någon kan fånga upp det, därför har 
arbetsgivare ändå en viktig roll, säger hon. 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

Fakta. Tecken på att en 
kollega är utsatt 
Följande signaler kan vara tecken på att en kollega är 
utsatt för våld i nära relation: 

Upprepad korttidsfrånvaro (för våldsutsatta kvinnor 
ökar sjukfrånvaron med 20 procent). 

Minskad arbetsinsats och ork. 

Ångest, nedstämdhet, stressymtom, sömn- och 
koncentrationssvårigheter. 
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Tät kontakt med partnern under arbetstid eller 
partnern kontaktar arbetsplatsen. 

Partnern hämtar och lämnar alltid vid arbetsplatsen. 

Upprepade svårigheter att ändra schema eller byta 
arbetspass. 

Upprepade svårigheter att delta i aktiviteter utanför 
jobbet. 

Verkar inte umgås med släkt och vänner. 

Tar stort ansvar för barn/hem/partner. 

Vill alltid arbeta och ta extra pass. 

Långtidssjukskrivning utan känd orsak. 

Smärtor som inte orsakas av ett identifierat problem. 

Partnern framstår som överbeskyddande och 
kontrollerande. 

Källa: SKR 

Så kan du agera för att 
upptäcka utsatta 
Våga fråga. 

Lär dig se signaler. 

Lita på magkänslan. Känner du oro så finns det en oro. 

Prata med den det berör och inte med andra. 

Prata öppet om våld i nära relationer i 
personalgruppen för att öka medvetenheten. 

Hänvisa den som behöver till professionell hjälp. 

Var observant på upprepad korttidsfrånvaro. 

Följ upp långtidssjukskrivning. 

Källa: Gerd Eriksson Holmgren, Enheten för våld i 
nära relationer i Trollhättans stad 
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30 Stödet från chefen 
blev vändpunkten 
Christell Andersson vet vikten av att 
uppmärksamma våld i nära relationer på 
arbetsplatsen. Efter 30 år av fysisk och psykisk 
misshandel fick hon en chef som frågade om 
hon levde i en kontrollerad relation. Det blev 
början till en vändpunkt. 

– Utan det hade jag inte levt i dag, så är det. 
Han räddade mitt liv. 

Christell Andersson var bara 16 år när hon träffade sin 
exman. Lyckan varade en kort stund. Därefter blev 
relationen successivt mer och mer destruktiv, och 
Christell fick varken jobba eller träffa sina vänner utan 
rigorös kontroll. Hon levde i närmast total isolering 
medan han misshandlade henne både fysiskt och 
psykiskt. 

Det pågick i 30 år. Ingen gjorde något. 

Sedan började pengarna ta slut, och Christell 
Andersson fick plötsligt möjlighet att börja jobba – 
med sin exmans godkännande. Hon utbildade sig och 
fick jobb inom kommunen. Ytterligare några år 
passerade utan att någon uppmärksammade vad som 
hände, men Christell var åtminstone glad för den paus 
jobbet gav. 

– För mig var arbetet en fristad. Jag hade aldrig en 
dålig dag, säger hon. 

Många chefer skulle förmodligen vara nöjda med en 
sådan medarbetare. Men för Christells nya och mycket 
uppmärksamma chef hissades en varningsflagga. Han 
noterade också att hon hade heltäckande kläder på 
sommaren och aldrig var med på after works. När det 
blev dags för ett medarbetarsamtal tog han med henne 
på en promenad. 

– Det gjorde att det inte blev så laddat, och han frågade 
mig inte heller direkt, utan vi hade vårt samtal som 
vanligt. Sedan frågade han om jag på något sätt levde i 
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en kontrollerad relation. Det var så han uttryckte det, 
han sade det inte så abrupt. 

– Sedan berättade han att han har tystnadsplikt, att 
han gärna hjälper till om det är något och att jag skulle 
få tid att tänka på det. Då förstod jag för första gången 
att han inte dömde mig. 

Det var viktigt. En av Christells stora farhågor inför att 
berätta var att andra skulle tycka att hon var korkad. 
Skammen och skulden gjorde sig ständigt påmind. 
Konsekvensen av att stanna i förhållandet var hon 
mycket väl medveten om. 

– Jag visste att om jag inte lämnar så kommer jag att 
dö. Det visste jag. Jag tror bara att jag gick och väntade 
på att någon skulle se mig. 

Chefen rekommenderade henne att kontakta 
Kriscentrum för kvinnor för att få professionell hjälp. 
Efter en tid bröt hon upp med exmaken, men det var 
svårt och hon var på väg tillbaka till honom flera 
gånger. 

– Då sa min chef ”glöm inte vad han har gjort mot dig”. 
Och efter några månader vågade jag polisanmäla min 
exman. 

Under tiden höll hon och hennes chef en ständig dialog 
om vad som hände och hur hon mådde. Det var ett 
stort stöd eftersom tiden efter uppbrottet var svår. I 
dag brinner Chritstell Andersson för att hjälpa andra 
som befinner sig i samma utsatta position som hon 
varit i, och har både skrivit en bok om ämnet och 
driver podcasten ”Det gömda våldet ingen ser”. 

Hon är förundrad över att livet kan bli vackert igen 
efter så många år av olycka. Och hon är evigt tacksam 
för chefen som förstod. 

– Att jag lever i dag, det är för att han vågade. 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 
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30 ”Hur kan jag nå 
fram till min sambo i 
konflikter?” 
Partnern har svårt att ta kritik och de hamnar 
ofta i ett låst läge. Hur kan man hantera 
konflikter på bästa sätt i en parrelation?  

? Fråga: 
Jag och min sambo har ett bra förhållande i grunden. 
Han är en empatisk person med flera vänner, som 
gärna pratar av sig med honom. Han är en god 
lyssnare. Detta gäller även när jag har problem – så 
länge inte han är inblandad i problemet. Då låser det 
sig och han hamnar i försvarsställning direkt (endast 
verbalt).  

Han kan säga att jag tar upp frågan på fel sätt eller vid 
fel tillfälle men jag har provat alla möjliga sätt och 
försöker vänta så att inget sägs i affekt. Jag är även 
noga med att utgå från mig själv tydligt när jag 

uttrycker mig ”jag känner mig/upplever” men då kan 
han säga saker som ”Nu överreagerar du väl ändå?” 
eller så ”hör” han att jag säger att han är fel.  

Det spelar ingen roll att jag säger att jag pratar om det 
han har gjort/sagt och inte om vem han är. Han ser det 
ändå som ett personligt angrepp. Det gör mig ont 
eftersom han är en fin människa som jag på intet sätt 
vill såra, men jag vill också kunna få säga ifrån någon 
gång när jag känner mig orättvist behandlad.  

Jag är medveten om att vi båda har del i våra konflikter 
och jobbar ständigt med att försöka se min del i 
konflikter/problem som kan uppstå i vår relation. Jag 
skulle gärna se att han också reflekterade över sin del. 
Nu känns det i stället som att vi hamnat i ett mönster 
där universallösningen på våra konflikter/problem är 
att jag ändrar på mig. Det tär på min självkänsla.  

Vad kan jag göra åt detta? Hur ska jag nå fram till min 
sambo i konflikter? Jag kanske tar upp saker på fel 
sätt, eller är för kvick till kritik eller så handlar det om 
något helt annat. Vad det än är så vill gärna ändra på 
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detta men jag vet inte hur? Förutom parterapi, har du 
några andra tips? Kanske litteratur eller annat som vi 
kan ta del av? 

Med vänlig hälsning 

”Osäker ” 

! Svar: 
Hej! 

Att ha en fungerande kommunikation när man pratar 
om ämnen som inte är laddade är en sak, men en helt 
annan, om man vill diskutera något med sin partner 
som kan uppfattas som kritik. Då blir det genast mer 
komplicerat. Jag tycker att du låter klok och insiktsfull, 
och mitt intryck är att du verkligen försöker tänka på 
när och hur du tar upp saker. Du beskriver din sambo 
som empatisk och som en god lyssnare. Det talar för 
att ni borde kunna lära er att ha bra diskussioner, ge 
och ta kritik samt hantera problem och konflikter på 
ett konstruktivt sätt. 

Det är många faktorer som påverkar huruvida man kan 
få till en bra diskussion, till exempel huruvida man har 
en acceptans och respekt för att man tycker olika 
ibland, stress, trötthet, eller om ämnet är laddat. Har 
man en svag självkänsla är man känsligare för kritik. 
När man får kritik, uppfattas det ofta som en attack 
och ett ifrågasättande. Och när man känner sig 
attackerad vill man skydda och försvara sig. 

Par som har en kärleksfull relation med mycket ömhet, 
närhet och intimitet, och som ofta visar uppskattning, 
som bekräftar varandra och gör olika 
kärlekshandlingar, fyller hela tiden på pluskontot. När 
en konflikt väl uppstår har man en god grund att stå på 
och bra förutsättningar att hantera en konflikt på ett 
konstruktivt sätt. 

Ibland kan det vara svårt att hitta ett bra tillfälle att ta 
upp något som man vet kommer att leda till en 
diskussion med sin partner. Det är inte optimalt att 
försöka få till ett samtal på morgonen innan jobbet, 
under dagen på arbetstid, efter jobbet om man haft en 
dålig dag och kanske är hungrig, under middagen om 
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man har barn som är med, i soffan på kvällen om man 
är trött, eller i sängen innan man ska sova. 

Men det är inte heller bra om man hela tiden håller 
inne med saker som man irriterar sig på, eller när man 
känner sig orättvist behandlad, bara för att man inte 
hittar något bra tillfälle att ta upp det eller av rädsla att 
såra sin partner. Risken är då att man blir så frustrerad 
att det blir svårare att ta upp det på ett bra sätt när 
bägaren till slut rinner över. 

Så när är då en bra tid att prata? Till att börja med tror 
jag att det är bra om ni kan komma överens om att 
prioritera tid för att prata. Det finns ju många 
”måsten” i vardagen. Höj statusen för samtalstid till ett 
”måste”. Mycket är vunnet om ni kan få till en 
vardagsstruktur där ni skapar utrymme för en daglig 
samtalsstund, där ni kan prata om allt möjligt som 
vardagslogistik, hur dagen varit eller ta upp om det är 
något som ni vill diskutera. Om ni har ett pågående 
samtal om vardagliga saker, underlättar det när ni vill 
kommunicera också om det som är svårt. 

Om man inte har barn kanske det kan vara ett bra 
tillfälle att prata med varandra när man äter middag. 
Prioritera gärna att äta middag ihop så ofta som 
möjligt, och helst inte i soffan med tv:n på. För par 
som har barn och inte kan prata med varandra så 
fokuserat vid middagsbordet, kan det kanske finnas 
möjlighet att göra det en stund innan man sätter på 
tv:n, eller om man tar en kvällspromenad tillsammans. 
Om båda jobbar hemifrån kanske man ibland kan ta en 
långlunch ihop, och då passa på att prata, men även 
kanske få till en romantisk stund. 

Hur kan ni då göra för att nå fram till varandra? Det är 
bra om ni kan komma överens om ramar och regler för 
diskussioner och konflikter, som till exempel att ni inte 
ska avbryta varandra, inte säga taskiga saker, inte 
påbörja diskussioner för sent på kvällen, ta time-out. 
När ni vill ta upp något, tänk då på hur ni formulerar 
er. Prata i jag-budskap, undvik att ut-trycka er i 
generaliserande termer som ”du gör alltid/aldrig”, och 
försök att skilja på sak och person. 
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När ni pratar med varandra är det bra om ni verkligen 
lyssnar, och inte bara fokuserar på vad ni ska svara. 
Försök att ha fokus på sakfrågan. Identifiera den 
jobbiga känslan när ni blir kritiserade. Försök sen att 
acceptera den utan att gå i försvar. Återberätta gärna 
vad den andra sagt för att visa att ni hört, förstått och 
för att upptäcka eventuella missförstånd. Om du blir 
osäker på vad din partner menar, kan du be hen 
förklara igen.  

Mycket av kommunikationen är ickeverbal så tänk på 
hållning, gester och mimik. Var gärna vända mot 
varandra, försök att ha ögonkontakt och en öppen 
kroppshållning. Undvik att sitta med armarna i kors. 
Ni kan nicka för att visa att ni lyssnar. Det kan vara bra 
att försöka reflektera över om det kan ligga något i 
kritiken. Bekräfta gärna genom att till exempel säga 
”det kan ligga något i det du säger”, ”det kan jag hålla 
med om”, ”det har jag inte tänkt på, men nu när du 
säger det så”. 

Om ni får till en rutin att regelbundet sitta ned och 
prata på ett öppet, tydligt och respektfullt sätt, där 

båda verkligen försöker ta till sig vad den andra vill 
förmedla, kommer ni troligtvis kunna både ge och ta 
kritik och känna att ni når varandra även vid 
konflikter. Konstruktiva bråk kan faktiskt stärka 
relationen, medan destruktiva bråk skadar den. 

För att få mer tips och input om kommunikation, 
skulle ni kunna lyssna på en ljudbok, lyssna på en 
podd, eller kanske läsa högt för varandra ur en artikel 
eller bok, till exempel ”Närmare varandra : Nio veckor 
till en starkare parrelation” av bland andra Anna-Karin 
Norlander, för att sedan diskutera innehållet. Det 
viktiga är att ni hittar en form som passar just er och 
ämnen som båda tycker är intressanta, så att det blir 
ett gemensamt projekt som kan stärka vi-känslan.  

Daniel Rosenlind 
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30 Nu är nätterna på 
härbärge slut 
för hemlösa 
fyrabarnsfamiljen 
Malmö. Tre nätter har de fyra barnen och 
deras föräldrar tillbringat på ett härbärge – 
vilket de fått beviljat kväll för kväll.  

När DN träffar dem väntar fjärde natten som 
hemlösa och socialtjänsten har sagt att de inte 
kommer att ge dem fler nätter på härbärget. Då 
återstår vänthallen på Malmö central eller en 
park.  

– Jag är helt slut, säger Soraya, barnens 
mamma.  

Det hänger ballonger i lekrummets tak på Skåne 
stadsmission i Malmö. I dag fyller Erfan tio år – men 

han har inget hem där kalaset kan hållas. Sedan tre 
dagar är han, hans tre syskon och hans föräldrar 
hemlösa. Kvällen innan Erfans födelsedag tog familjen 
bussen till Malmö central för att tillbringa natten i den 
dygnet runt-öppna väntsalen. Stadsmissionen skickade 
med dem filtar och kläder för att de skulle kunna hålla 
värmen under natten.  

– Det regnade jättemycket. Barnen var trötta och ville 
vila, säger Omid, barnens pappa.  

Barnen slapp sova på centralens bänkar den här 
natten. Vid 19-tiden ringde Malmö stads sociala jour 
och sa att familjen beviljats sovplats på ett härbärge 
vid Slussen.  

”Men det är sista natten ni får sovplats, vi kan inte 
hjälpa er längre”, sa socialsekreteraren som ringde, 
berättar föräldrarna. 

– Jag grät på bussen, säger Soraya, barnens mamma. 

Dagen efter sitter familjen åter på Skåne stadsmission, 
i ett rum som annars används för samtal med 
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hjälpsökande barn och familjer. Trots att det är sen 
eftermiddag vet de inte var de ska tillbringa natten. 
Om bara några timmar är det läggdags för de minsta 
barnen, fyraåriga Iman och sexåriga Zahra.  

– Jag är helt slut. Jag vet inte vad vi ska göra eller var 
vi ska ta vägen. Jag kan inte sova på nätterna utan bara 
tänker hur vi ska lösa det här, säger Soraya. 

Zahra sitter på golvet och leker med några 
barbiedockor. Hennes dröm är att bli tandläkare. Hon 
var bara ett halvår när familjen kom till Sverige den 18 
november 2015. En månad tidigare hade de lämnat 
Iran och tagit sig till Malmö via Turkiet och Grekland. 
Barnen gick i skola och förskola i Landskrona, som -
familjen lämnade i början av året efter att de 
överklagat avslaget på asyl och fått det slutgiltiga 
beslutet om utvisning. Då reste de till Tyskland för att 
söka asyl men skickades i linje med 
Dublinförordningen tillbaka till Sverige.  

Därmed saknar familjen uppehållstillstånd eller 
arbetstillstånd, men lever inte gömda utan anmäler sig 

hos gränspolisen som nu inte genomför några 
tvångsutvisningar av barnfamiljer till Afghanistan.  

Eftersom familjen har fått slutgiltigt avslag har de inte 
längre rätt till boende eller ekonomiskt stöd från 
Migrationsverket. Polisen hänvisar till socialtjänsten – 
som menar att familjen måste lösa sin situation på 
egen hand.  

Den första månaden beviljades de veckovis boende av 
socialtjänsten i Malmö, men det tog slut i fredags. 
Personalen på boendet lät dem ändå stanna över 
helgen men i måndags fanns ingen återvändo och 
familjen stod på gatan. Familjen har inga pengar till 
mat – en av kvällarna fick de 300 kronor i matpengar 
av sociala jouren, därefter har de varit beroende av 
Skåne stadsmission för att få mat. 

– Hade vi kunnat åka till Afghanistan hade vi åkt för 
länge sedan, men både barnens och våra liv är i fara 
där. I Ghazni som jag kommer från dödar de barn och 
vuxna hazarer, det går inte att leva där för oss, säger 
Omid. 

631



Det är bara han som bott i Afghanistan. Tre av barnen 
och deras mamma är födda i Iran och yngsta sonen, 
fyraårige Iman, föddes på Helsingborgs lasarett och 
har levt hela sitt liv i Sverige. Nu sover han i en soffa på 
Skåne stadsmission bredvid sin storebror som är trött 
efter skoldagen.  

– Barnen undrar varför vi flyttar hela tiden och varför 
vi inte går hem. Ibland säger jag att vår lägenhet 
renoveras och att vi måste flytta runt under tiden. De 
påverkas jättemycket, säger Omid. 

Erfans födelsedagskväll slutar med att familjen beviljas 
ännu en natt på härbärget Lillhem, men efter en natts 
sömn måste de vidare nästa morgon. Sedan börjar det 
om. Efter klockan 16 kan de börja ringa sociala jouren 
och hoppas att få ytterligare en natt på härbärget. 

Fyrabarnsfamiljen saknar uppehållstillstånd och 
arbetstillstånd och har ingenstans att bo. De har 
beviljats plats på härbärge kväll för kväll, fram tills nu 
då socialtjänsten meddelat att de inte kommer ge 

familjen fler nätter. ”Jag grät på bussen, säger Soraya”, 
barnens mamma. 

Tove Hansson 

tove.hansson@dn.se 

Anders Hansson 
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30”Man får fråga 
föräldrarna vad de 
gjort för att lösa sin 
situation” 
Ett hundratal papperslösa får i dag någon form 
av stöd av socialtjänsten i Malmö. 

Men familjen som DN rapporterar om här intill 
lever som hemlös och söker varje kväll sovplats 
på ett härbärge. 

– Meningen är inte att socialtjänsten ska bistå 
med den här typen av lösningar under längre 
tid, säger Rikard Vroland på Malmö stad.  

Rikard Vroland, avdelningschef ekonomiskt bistånd 
och boende i Malmö stad, säger att han inte kan 
kommentera det enskilda fallet som DN skriver om. 

Kommunens riktlinjer är att personer som inte har 
uppehållsrätt har rätt till nödbistånd till ekonomi för 
ensamstående och nödbistånd för boende om man har 
barn. Men han menar att det alltid görs individuella 
bedömningar och att den som söker bistånd har ett 
eget ansvar att lösa situationen.  

I det här fallet fick en fyraåring och en sexåring ta med 
sig filtar och åka till Malmö central för att eventuellt 
tillbringa natten där – är det rimligt?  

– Det första man får göra är att fråga föräldrarna vad 
de gjort för att lösa sin situation. Sedan är det så att de 
här människorna har rätt att söka hjälp varje dag och 
så får man ta ställning till deras behov vid de här 
tillfällena. 

Är det förenligt med barnperspektivet att barn vid 19-
tiden inte vet var de ska sova i natt?  

– Socialtjänsten har ganska stora svårigheter att jobba 
med de här grupperna utifrån den problemställningen. 
Man kan naturligtvis fundera på om den svenska lagen 
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i den delen är förenlig med barnperspektivet. Men det 
som egentligen ska verkställas här är att de här 
personerna inte ska vara i Sverige. Men så ser det inte 
ut i dag, eftersom man inte kan verkställa en del av 
besluten. Det är klart att det blir en svårighet.  

Vad kan en barnfamilj som befinner sig i ett sådant 
limbo göra för att lösa sin situation? 

– Försöka söka boende på något sätt, i samhället, eller 
med hjälp av civilsamhället eller organisationer.  

Under pandemin har det varit svårt att utvisa till vissa 
länder, tar ni hänsyn till det?  

– Det kan jag inte kommentera, det beror på hur man 
ser på saken i det enskilda fallet. 

Tove Hansson 

tove.hansson@dn.se 

30 Så mycket bör 
vuxna barn betala 
hemma 
Mer än var fjärde ung vuxen bor hos sina 
föräldrar. Många av dem har inkomster och 
förväntas inte sällan att bidra ekonomiskt till 
hushållet. Men hur mycket ska de betala – och 
hur löser man konflikter om pengarna? 

– Man ska vara försiktig så att det inte låter 
som att föräldrarna vill att man ska flytta 
hemifrån för att slippa kostnaden, säger psyko-
terapeuten Björn Tingberg. 

I bostadsbristens Sverige är det allt vanligare att 
många unga fortsätter att bo i föräldrahemmet. 

Enligt Hyresgästföreningens enkät från 2019 var det 
nästan 240 000 unga i åldrarna 20 till 27 år som 
gjorde just det. Det motsvarar 27 procent av 
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åldersgruppen och den högsta nivån sedan föreningen 
började med enkäten 1997. 

Många föräldrar förväntar sig också att barnen, när de 
väl är vuxna och har egen inkomst, också bidrar till 
hushållets utgifter. Konsumentverket har dessutom en 
tabell över kostnaderna där familjer kan se hur de 
fördelas. 

– Vi har utgått från en familj på fyra personer. Då har 
den unga vuxne en fjärdedel av hushållets kostnader, 
förklarar Helena Olofsson, utredare på 
Konsumentverket. 

Tabellen över kostnader kan ses som en rätt vanlig 
nivå för en rätt vanlig familj. 

– Det är en rimlig nivå för vad man kan tänkas behöva 
för att fungera både socialt och praktiskt, säger 
Olofsson. 

Däremot utgår inte verkets beräkningar från inkomst, 
som självklart kan variera. Därför är det upp till varje 

familj att själva fundera över hur mycket ett barn kan 
betala. 

– Vi tänker inte i termerna låg, medel eller hög 
inkomst. Det här är vad gemene man har i vanliga 
kostnader, fortsätter Olofsson. 

Hon tycker också att det är rimligt att en ung människa 
med inkomst också betalar för sig. Dels är det ett sätt 
att markera att nu är barnet vuxet, dels ger det en 
förberedelse för de kostnader den personen kommer 
att ha när hen flyttar hemifrån. 

Det tycker även Ingela Gabrielsson, privatekonom på 
banken Nordea. 

– Det är viktigt att man som förälder bidrar till unga 
människors förståelse för hur det fungerar – att saker 
och ting kostar, säger hon. 

– Sedan är det upp till familjens ekonomi vilket belopp 
man ska komma överens om, tillägger hon. 
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Men frågan är hur föräldrarna förklarar det för barnen 
utan att de känner sig stötta och oönskade av 
föräldrarna. 

Ingela Gabrielsson anser att föräldrarna tidigt bör lära 
barnen att saker och ting kostar. Det är vikigt att prata 
om det så att barnet, när det når vuxen ålder har en 
förståelse för det. 

– Det är klart har man slirat på det under hela 
uppväxten och betalat allting och aldrig pratat om vad 
det kostar – ja, då kan det komma som en chock, säger 
hon.  

Björn Tingberg varnar dock från att för tidigt dra in 
barnen i ekonomin. 

– Barn har inte en känsla för konsekvenser. Man ska 
vara rätt gammal för att förstå orsakssammanhang, 
säger han. 

Men när de nått gymnasieåldern då? 

– Det är en helt annan sak. Då kan man tänka i form av 
konsekvenser, svarar Tingberg.  

– Då kan man säga sådant som: Du duschar två gånger 
om dagen – förstår du hur mycket schampo som går åt 
och en flaska kostar så här mycket, fortsätter han. 

Björn Tingberg har i sitt arbete stött på fall där 
föräldrarna kräver att barnen bidrar ekonomiskt redan 
från det att de fyllt 18 år. De förväntas ta ett arbete 
under helgerna, eller till och med använda sitt 
studiestöd för att bidra. 

– De ser det som en stor orättvisa att man inte har en 
inkomst och ändå ska betala, säger han. 

Mindre vanligt är att barn runt de 20 som har egen 
inkomst och bor hemma reagerar på det viset. 

– Jag tror att det i sådana fall har något med 
familjestrukturen och relationen att göra mer än att 
det handlar om ett visst belopp. Det kan i sin tur ha 
utlösts av konflikter i familjen som inte har lösts, säger 
Tingberg. 
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Sättet att lösa konflikten är att ha en bra 
kommunikation med barnen. Att prata om eventuella 
konflikter och hur man löser dem. 

Och Tingberg menar att man rätt tidigt kan be barnen 
hjälpa till hemma – att ta ansar för att plocka ut disken 
ur diskmaskinen eller att sätta på en tvätt. 

– Då blir det inte heller konstigt om man ska betala, 
säger Tingberg. 

– För tänk dig en familj där två vuxna barn bor 
hemma. Där bor fyra vuxna personer men bara två som 
betalar och arbetar – det känns ju inte okej, tillägger 
han. 

Dan Lucas 

dan.lucas@dn.se 

Fakta. Föräldrars 
försörjningsplikt 

Konsumentverket har jämfört vad det kan kosta för en 
20-åring att bo hemma jämfört med att flytta hem-
ifrån. Att bo hemma hos föräldrarna kostar 5 420 
kronor i månaden. Att flytta till eget boende innebär 
att kostnaderna stiger till 10 210 kronor. Därtill 
kommer kostnader för allt från kläder och skor till 
resor med kollektivtrafik. 

Källa: Konsumentverket 
Föräldrar har en skyldighet att försörja sina barn upp 
till 18-årsdagen. Om barnet dock går i gymnasiet gäller 
plikten fram tills barnet lämnat skolan, dock som 
längst till 21-årsdagen. 

Källa: 7 kapitlet Föräldrabalken 
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30 Tre familjer – så har 
de löst 
betalningsfrågan 
Familjen Arnesson. ”Sonen slipper hyran för 
att kunna spara till en egen lägenhet” 

Är solen ute spenderar familjen Arnesson gärna en 
ledig dag på motorcykeln. Såväl Sandra och Olof 
Arnesson, samt 27-årige sonen Joakim har körkort. 
Men det är inte deras enda gemensamma nämnare – 
de bor även ihop. 

– Vi är en stor familj, med tre barn och nu även 
barnbarn. Vi gillar att umgås, och är vana vid att ha 
mycket folk omkring oss, säger Sandra Arnesson. 

Sonen har stått i bostadskö i snart tio år, och sparar en 
del av lönen från jobbet som lastbilschaufför till en 
framtida bostad. Under tiden får han bo gratis hos 
föräldrarna, utöver fasta kostnader för till exempel tv 
och försäkring. 

– När han studerade slapp han ta studielån. Nu ser vi 
det som en hjälp för att han ska kunna spara så mycket 
som det går, säger Sandra Arnesson. 

Alla i familjen delar på utgifter för mat, men någon 
exakt budget har de inte. Hushållssysslorna tas om 
hand löpande. 

– Vi hjälper alla till med saker och ting här hemma, 
tjänster och gentjänster som det brukar heta, säger 
Olof Arnesson. 

Både Sandra och Olof Arnesson vill se fler politiska 
initiativ för unga. De känner till andra hushåll där 
unga vuxna bor kvar hos föräldrarna. Ett exempel vore 
att bygga fler lättillgängliga bostäder, som passar även 
för förstagångsköparen. 

– Hela situationen är konstig. När jag var 27 år bodde 
vi i hus och hade tre barn. Och han bor hemma hos 
mamma och pappa. Men det är så verkligheten ser ut, 
säger Sandra Arnesson. 
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Familjen Carvajal. ”Den som jobbar betalar i 
relation till lönen” 

En dotter kommer in, en annan försvinner. Så 
beskriver Katherine Carvajal vardagen i lägenheten i 
Nacka, söder om Stockholm. Här bor hon tillsammans 
med 26-åriga Sofia Angan, som arbetar som 
barnskötare, och 19-åriga Gabriela Pérez, som snart tar 
studenten. 

I dagsläget är det dock bara en av döttrarna som 
hjälper till med hyran hemma. Sofia Angan swishar 
varje månad 2000 kronor till modern. Då ingår i viss 
mån mat och andra förnödenheter, som till exempel 
Spotify. 

– Det är en summa som jag tycker är rättvis mot 
hennes lön. Skulle hon få en löneförhöjning tror jag att 
hon på eget initiativ skulle höja avgiften, säger 
Katherine Carvajal. 

När Gabriela Pérez slutar skolan väntar även en hyra 
för henne. 

– Den dagen då du börjar jobba så måste du betala, det 
är ens skyldighet tycker jag, säger Katherine Carvajal. 

Månadslönen som blir över sparar Sofia Angan till ett 
framtida lägenhetsköp. Hon står även i bostadskön. Att 
hyra i andrahand ses inte som ett alternativ just nu. 

– Jag har hittat små lägenheter där hyran ligger på 15 
000 kronor. Man får ont i magen. Det är inte många 
ungdomar som har den möjligheten, säger Katherine 
Carvajal. 

Sofia Angan längtar efter att få bestämma över ett eget 
hem. Å andra sidan möjliggör samboendet en nära 
relation för mor och dotter, som inte alltid bott ihop. 
På köksbordet ligger ett pussel som de lägger 
tillsammans, och varje helg dukas det upp ost och vin. 
Katherine Carvajal är bäst på att prata och Sofia Angan 
bäst på att lyssna, konstaterar de båda. 

– Jag tror att hon kommer ha det tråkigt den dag som 
jag flyttar, säger Sofia Angan och ler mot sin mamma. 
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Familjen Sörensen. ”En fast månadsavgift 
inkluderar allt” 

20-årige Emil Sörensen hade precis börjat arbeta som 
bartender när coronapandemin slog till och tvingade 
honom att hitta en ny karriärväg. Idag arbetar han på 
familjeföretaget Youbed, som säljer hotellsängar. 

Med en stabil månadslön har även kravet på att betala 
hyra för första gången följt. 

– Tjänar man pengar tycker jag att man ska betala 
hemma. Annars riskerar den verkliga världen att bli 
något av en käftsmäll sen, säger pappan Mattias 
Sörensen. 

Idag ligger hyran på 2000 kronor i månaden, vilket är 
500 kronor mer än den avgift som dottern Linn 
betalade innan hon flyttade. Utöver boende ingår mat, 
matlådor och transport till och från jobbet. Detta 
under premisserna att en stor del av lönen sparas till 
en framtida kontantinsats. 

– Hade jag kunnat spara den summan till mitt 
framtida boende hade det ju gått betydligt fortare. Nu 
blir det ändå något symboliskt, att faktiskt betala för 
den bostad man bor i, säger Emil Sörensen. 

Att både arbeta och bo ihop har fördjupat relationen 
familjemedlemmarna emellan. Men det finns även 
stunder då en framtida flytt lockar. 

– Jag längtar efter att slippa många smågrejer, som att 
tvätta allas kläder. Eller storhandlingen. I perioder när 
båda barnen har varit borta har jag tänkt ”gud vad 
lugnt det är”. Tänk att kunna njuta av att gå ut och äta 
när vi vill, säger Ulrika Sörensen. 

Julia Caesar 

julia.caesar@di.se 

Fakta. Familjen Arnesson 
Bor: Täby 

I hushållet: Sandra, Olof och 27-årige Joakim 
Arnesson. 
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Fakta. Familjen Carvajal 
Bor: Nacka. 

I hushållet: Katherine Carvajal samt döttrarna Sofia 
Angan, 26 år och Gabriela Pérez, 19 år. 

Fakta. Familjen Sörensen 
Bor: Saltsjö-Boo i Nacka kommun. 

I hushållet: Ulrika och Mattias samt 20-årige Emil 
Sörensen. Dottern Linn Sörensen kommer ofta på 
besök. Katten Maja. 

31 
”Marknadshyror 
kostar staten 35 
miljarder i 
bostadsbidrag” 
När Finland införde marknadshyror 
tvingades man betala enorma summor i 
bostadsbidrag. Översatt till Sverige 
skulle svenska skattebetalare få betala 35 
miljarder kronor mer för bostadsbidrag. 
Fastighetsägarna skulle naturligtvis vara 
glada, men för skattebetalarna vore det 
en enorm förlustaffär, skriver Nooshi 
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Dadgostar (V) och Momodou Malcolm 
Jallow (V). 

DN. DEBATT 210531 

För många vanliga löntagare i Sverige är 
bostadsmarknaden hopplös. Trångboddhet och 
barn som inte kan flytta hemifrån är vardag för 
många. Anledningen är bostadsbrist, och att de 
redan i dag inte har råd att flytta till 
nyproducerade hyresrätter. Nu vill regeringen 
införa marknadshyror som kommer att driva 
upp hyrorna ytterligare. Det vi i stället borde 
göra är att återupprätta en bostadspolitik som 
säkrar att vanliga löntagare har råd med ett 
anständigt boende. 

När de borgerliga partierna tog 
regeringsmakten i början av 90-talet lämnades 
bostadspolitiken över till den nyliberala 

marknadens osynliga hand. Bostaden gick från 
att ha varit en social rättighet, och kärnan i den 
svenska välfärdspolitiken, till att bli ett 
investeringsobjekt på en marknad. Efter att 
bostadspolitiken i praktiken avskaffades under 
90-talet har trångboddheten ökat kraftigt. 
Särskilt för åldersgruppen 20 år till 40 år. 
Andelen unga vuxna som bor kvar hos sina 
föräldrar har sedan 90-talet ökat från 15 
procent till 27 procent i dag. 

Vi lever nu med bostadsbrist och enorma 
prisökningar på bostadsrätter. Det är ett 
fullständigt misslyckande för nyliberalismens 
föreställning att allt löser sig bara marknaden 
får styra. Konsekvenserna av detta 
misslyckande drabbar alla som inte har en egen 
välfylld plånbok eller rika föräldrar. 
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Nu vill regeringen förvärra situationen 
ytterligare genom att införa marknadshyror. 
Först i nyproducerade bostäder, men i 
förlängningen kommer hela systemet – och 
därmed hela hyresbeståndet – att påverkas. Det 
går inte att radikalt byta system på en del av 
bostadsmarknaden och påstå att det inte 
påverkar resten. Människor kommer att tvingas 
flytta från sina egna hem när de inte längre har 
råd med hyran. Statsminister Stefan Löfven har 
lovat att ingen villaägare ska behöva flytta på 
grund av beskattning, men något liknande löfte 
till hyresgästerna har inte hörts. I stället finns 
”löftet” i januariavtalet om marknadshyror, som 
inte bara kommer att ge högre hyror utan också 
all makt åt fastighetsägarna. 

Det är inte mer marknad som löser 
medborgarnas bostadsproblem, lika lite som det 
har gjort det de senaste trettio åren. Mer 

marknad kommer att leda till högre hyror i 
princip överallt, inte bara i storstäder och i 
attraktiva områden. Med marknadshyror krävs 
också alltid någon form av parallell hyres-
marknad med ”fattigbostäder”, som 
subventioneras av staten för alla som inte har 
råd att bo på den ”vanliga” bostadsmarknaden. 
Dessutom kommer kostnaderna för 
bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd att öka 
kraftigt. 

De som förespråkar marknadshyror lyfter fram 
Finland som exempel. De införde 
marknadshyror i nyproduktion 1991 och 1995 
fortsatte de med alla hyresrätter. Under de 
följande fem åren sköt hyrorna i höjden – i 
Helsingfors steg de med mer än 40 procent. 

För att få detta att fungera har Finland i dag en 
situation där de betalar enorma summor i 
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bostadsbidrag. Kostnaderna för bostadsbidrag 
är åtta gånger högre per hyresgäst jämfört med i 
Sverige. Översatt till Sverige skulle det motsvara 
att svenska skattebetalare får betala 35 
miljarder kronor mer för bostadsbidrag än i 
dag. Fastighetsägarna skulle naturligtvis vara 
glada för detta tillskott från svenska 
skattebetalare, men för alla oss andra vore det 
en enorm förlustaffär. Det är mer pengar än vad 
hela den svenska polisen kostar. På något sätt 
skulle det behöva betalas, med höjda skatter 
eller stora nedskärningar. 

Höjda hyror skulle öka antalet vräkningar på 
grund av hyresskulder. Samma sak med 
trångboddheten för låg- och 
normalinkomsttagare. Erfarenheter från andra 
länder och gjorda studier visar att 
marknadshyror inte leder till ett ökat 

bostadsbyggande, utan bara omfördelar 
beståndet efter plånbokens storlek. 

Varför skulle någon vilja införa en så huvudlös 
politik? Det finns en tydlig vinnare, 
fastighetsägarna. 

En granskning av regeringens direktiv till 
marknadshyresutredningen visar att förslaget i 
princip är ett beställningsverk av 
Fastighetsägarna. Det är oacceptabelt att en så 
viktig fråga för medborgarna kidnappats av 
snäva särintressen, med benäget bistånd av 
januaripartierna. 

Dagens bostadspolitik har lett till bostadsbrist i 
9 av 10 kommuner. Men marknadshyror skulle 
inte lösa något problem, tvärtom. I stället borde 
vi diskutera förslag som faktiskt leder till ökat 
bostadsbyggande 
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Vänsterpartiet vill att Sverige tar fram en 
nationell bostadsförsörjningsplan. Det ska vara 
en nationell strategi som ligger till grund för 
den övergripande bostadspolitiken och 
säkerställer allas rätt till en bra bostad till en 
överkomlig kostnad. Ett nytt bostadspolitiskt 
mål bör ingå där boende- och bebyggelsemiljön 
ska utgå ifrån människors behov, bidra till 
jämlika förhållanden och särskilt främja en god 
uppväxt för barn och ungdomar. 

Det finns flera möjliga instrument för att öka 
byggandet. Vi har föreslagit statliga topplån för 
byggande av de hyresrätter som marknaden inte 
klarar att bygga. Genom att erbjuda topplån till 
fördelaktiga villkor, vilka ersätter större delen 
av det egna kapitalet för byggbolagen, tar staten 
över delar av risken för hyresrättens 
finansiering. Samtidigt möjliggör detta för fler 
mindre byggbolag att komma in på marknaden. 

Vårt förslag innebär en minimal kostnad för 
staten, men ger ett ökat byggande och bidrar till 
ökad konkurrens i en bransch som är i stort 
behov av det. 

Ett annat verktyg är att använda delar av de 
statliga AP-fonderna för investeringar i 
bostadsbyggande. Fonderna ska se till att 
pensionärernas pengar tryggas, vilket bäst görs 
genom att AP-fonderna bidrar till att Sverige 
framöver har hög sysselsättning och en stark 
ekonomi. Att bygga bort bostadsbristen är 
centrala delar av detta. 

Ytterligare en metod är att kraftigt öka dagens 
investeringsstöd och förbättra dess 
träffsäkerhet. Det stöd som finns i dag är inte 
tillräckligt för att få fart på byggandet och måste 
utvecklas för att ge tillräcklig effekt. 
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Vi diskuterar gärna dessa och andra sätt att se 
till att bostadsbristen byggs bort. Det viktiga är 
att hitta vägar framåt som faktiskt fungerar. 

Till det kommer att vi i stället för att göra det 
dyrare att bo i hyresrätt, bör renovera och 
energieffektivisera de hyreshus som finns. För 
exempelvis 140 000 lägenheter som byggdes 
under miljonprogrammet är situationen akut. 
Staten bör bistå med ekonomiskt stöd, annars 
riskerar hyresgästerna att drabbas av stora 
hyreshöjningar. En storsatsning som denna ger 
inte bara grönare och friskare hus utan även 
många arbetstillfällen och därmed ett viktigt 
bidrag till den omstart av svensk ekonomi som 
så väl behövs efter coronakrisen. Tillsammans 
med massiva investeringar för ökat 
bostadsbyggande skulle de ha stor effekt på 
sysselsättningen. 

Vi kommer inte att acceptera att regeringen 
lägger fram ett förslag i riksdagen som innebär 
marknadshyror och som stänger dörren för 
hyresgästerna att förhandla kollektivt. Det 
skulle bara dramatiskt förvärra 
bostadsproblemen för vanliga hushåll och öka 
segregationen. I stället behöver vi skapa en 
statlig bostadspolitik värd namnet. 

Nooshi Dadgostar (V), partiledare 

Momodou Malcolm Jallow (V), bostadspolitisk 
talesperson 
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31 Skåne stadsmission: 
”I grunden handlar 
detta om människosyn” 
Malmö. Den papperslösa fyrabarnsfamilj som 
blivit hemlös i Malmö som DN rapporterat om 
är en av två barnfamiljer i den situationen som 
vänt sig till Skåne stadsmission under den 
senaste månaden.  

– Den här barnfamiljen är ett exempel, men 
det är en större fråga, säger Lena Wetterskog 
Sjöstedt, direktor vid Skåne Stadsmission. 

Lena Wetterskog Sjöstedt säger att hon fick ont i 
magen när hon läste Malmö stads svar på DN:s artikel 
om den fyrabarnsfamilj som blivit hemlös. Familjen 
har hamnat i limbo utan att få hjälp med bostad från 
vare sig Migrationsverket eller socialtjänsten. 

– Vad innebär det egentligen att barnkonventionen har 
blivit lag? Oavsett vilken situation familjer är i måste 
barnens rättigheter tillgodoses, säger hon. 

Lena Wetterskog Sjöstedt anser att det finns ett glapp 
mellan statens ansvar och kommunens ansvar och 
menar det är en fråga som behöver lösas på nationell 
nivå. Men till dess att den är löst måste Malmö stads 
fokus ligga på att barnen ska ha det så bra som möjligt, 
säger hon. 

Enligt socialtjänstlagen har en kommun det yttersta 
ansvaret för alla personer som vistas där. Skåne 
Stadsmission menar att det ansvaret innebär att se till 
att ingen i kommunen står utan mat och tak och över 
huvudet. Kommunen däremot håller fast vid att enbart 
de som har tillstånd att vara i Sverige har rätt till 
ekonomiskt bistånd utöver nödbistånd under en 
begränsad period. Kommuner har enligt lag möjlighet 
att bevilja ekonomiskt bistånd även till den som saknar 
tillstånd – men här finns en otydlighet i regelverken, 
menar Lena Wetterskog Sjöstedt. 
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– Den här familjen får minimalt med hjälp av Malmö 
stad, genom daglig nödprövning. Det innebär att 
barnen inte vet på morgonen var de ska sova samma 
kväll. Så ska inget barn behöva ha det. 

Familjen har fått beslut om utvisning – man 
kan invända att de frivilligt kan lämna landet? 

– För mig är det en omöjlighet för dem att göra det. 
Dessutom har de faktiskt försökt lämna landet, men 
skickats tillbaka. 

Rikard Vroland, avdelningschef på Malmö 
stad, säger att en familj i den här situationen 
kan söka bostad med hjälp av civilsamhället 
eller organisationer. Vad anser ni om det 
svaret?  

– Man kan aldrig säga att civilsamhället eller idéburen 
sektor har ansvar för människors väl och ve. Men 
däremot kan man ha en dialog med idéburna 
organisationer för att höra vad vi kan bidra med och 
hitta en överenskommelse. Då kan vi gå in som en 

professionell aktör och göra någonting som per 
definition är kommunens ansvar, men göra det bättre 
för att vi finns i mellanrummet. 

Malmö stad anser också att det här är en fråga 
för lagstiftarna – vad säger du om det?  

– Det håller vi med om. När kommuner nekar 
nödprövning, vilket vissa kommuner gör, innebär det 
att människor – inte minst barn – står utan mat för 
dagen och tak över huvudet. Hur rimmar det med 
barnkonventionen? 

Om lagen ändrades så att papperslösa hade rätt 
till annat bistånd än nödbistånd – skulle det 
inte kunna innebära att fler papperslösa sökte 
sig till Sverige?  

– I grunden handlar detta om människosyn. Här 
pratar vi om människor som flyr från krig, klimatkriser 
eller fattigdom för att kunna överleva och ge sina barn 
ett bättre liv. Jag har träffat många som helst av allt vill 
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återvända, när man väl får chansen så gör man det 
även om man kommer att leva fattigare.  

Tove Hansson 

tove.hansson@dn.se 

Bakgrund. 
Fyrabarnsfamiljen, som DN skrev om i går, kom till 
Sverige i november 2015. De saknar uppehållstillstånd 
och arbetstillstånd, men lever inte gömda utan 
anmäler sig hos gränspolisen som nu inte genomför 
några tvångsutvisningar av barnfamiljer till 
Afghanistan. 

Eftersom familjen har fått slutgiltigt avslag har de inte 
längre rätt till boende eller ekonomiskt stöd från 
Migrationsverket. Polisen hänvisar till socialtjänsten – 
som menar att familjen måste lösa sin situation på 
egen hand. 

Den första månaden beviljades de veckovis boende av 
socialtjänsten i Malmö, men det tog slut i fredags. 

31 Liten tro på att fria 
hyror ger fler bostäder 
I dag, måndag, lämnas den uppmärksammade 
utredningen om fri hyressättning vid 
nyproduktion över till regeringen. 
Förhoppningen är att förslaget ska leda till 
ökat byggande av hyresrätter, men DN:s 
rundringning visar att både fastighetsägare och 
medlemsorganisationer tror att effekten blir 
liten. 

På måndag ska utredningen ”Fri hyressättning i 
nyproduktion” vara klar och utredaren väntas 
presentera sina förslag för regeringen, som DN 
rapporterat om tidigare.  

I grunden handlar det om att hyresvärden vid 
uthyrning av nyproduktioner fritt ska få komma 
överens med den enskilda hyresgästen om vad hyran 
ska vara. I praktiken blir det den hyra som värden 
presenterar som gäller.  
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DN kunde också i förra veckan avslöja ytterligare en 
kontroversiell del i utredningen. Utöver den fria 
hyressättningen väntas utredaren föreslå att 
hyresvärden ska tillåtas höja hyran efterhand ju mer 
eftertraktat området blir.  

Kritiker liknar det vid marknadshyror, men 
hyresvärdarna välkomnar förslaget.  

Fastighetsbolaget Victoria Parks vd Per Ekelund menar 
att det skulle vara en framgång om det blev av, men 
inte främst för hans eget bolag.  

– Vi som är stora fastighetsbolag är vana vid att 
hantera det här systemet som finns i dag, det är vårt 
jobb. Vi kan i praktiken ta den hyra som behövs, ibland 
är vi inte överens med Hyresgästföreningen men då 
kan man frånträda så det fungerar, säger Per Ekelund.  

Det är de mindre aktörerna i små eller mellanstora 
städer och de som bygger på topplägen i storstäderna 
som främst drar nytta av fri hyressättning, tror han. 

– Sverige hade vunnit på om det var enkelt för dem.  

Hur menar du?  

– Tänk dig en liten lokal byggmästare i en mellanstor 
svensk stad. Det kan vara någon som sålt sin 
verkstadsfirma och vill placera pengarna i hembygden 
genom att bli hyresvärd, men man vill ha något 
problemfritt så man bygger nytt. De låter bli när det 
blir krångligt, säger Per Ekelund.  

Victoria Park bygger i regel på egen mark och i 
miljonprogramsområden, och för en sådan verksamhet 
har förslaget om fri hyressättning vid nyproduktion 
ingen större påverkan enligt Ekelund.  

– Där kan man inte ta hur mycket betalt som helst så 
för oss gör det ingen stor skillnad. Är det på ett 
toppläge spelar det stor roll men där är inte vi, säger 
han.  

Hyresgästföreningen är kritisk till utredningens 
förslag, som enligt deras bedömning endast kommer 
leda till dyrare hyresrätter. 
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– Det här är en sådan total krock med den verklighet 
jag möter där människor redan nu undrar vilka som 
ska ha råd med nyproduktion, säger 
förbundsordförande Marie Linder. 

Föreningen uttrycker också en oro över 
konsumentskyddet och vad de ser som en 
maktförskjutning till fastighetsägarnas fördel.  

– Med det här förslaget kan de fritt välja den hyresgäst 
som kan betala mest, säger Marie Linder. 

HSB:s förbundsordförande Johan Nyhus instämmer i 
kritiken. Han ser ett stort behov av reformer på 
bostadsmarknaden, men efterlyser en vidare utredning 
som tar grepp om helheten. 

– Här har man i stället ryckt ut en enskild fråga som 
bara är en väldigt liten del av det stora problemet. Vi 
ser inte att det här kommer lösa någonting, det 
kommer inte byggas så mycket mer, säger han. 

– Däremot finns det en risk för att det här spär på 
segregationen, och det är väl ingen som vill på en 
bostadsmarknad som redan är så oerhört segregerad? 

Rikshems vd Anette Frumerie är övertygad om att det 
skulle byggas fler bostäder om hyran fick sättas fritt.  

– Jag har inte sett hela förslaget, men utifrån det jag 
förstått och det som diskuteras i media tycker jag det 
är bra, säger hon. 

I dag bygger de på många platser med hjälp av ett 
investeringsstöd, som gör att de får ett visst belopp av 
staten per kvadratmeter som byggs mot att de lovar att 
hålla nere hyran.  

Men stödet är geografiskt kopplat, och fri 
hyressättning skulle göra att kalkylen för att bygga nytt 
går ihop på fler ställen i landet, tror Annette Frumerie.  

– Det är inte så att detta förändrar hela 
bostadsmarknaden, men det gör att det kommer 
komma ut några projekt till. Jag tror att om vi ska få 
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bukt på bostadsproblematiken så måste vi göra flera 
saker. Det här är en, säger Anette Frumerie. 

Andreas Lindberg 

andreas.lindberg@dn.se 

Lovisa Ternby 

lovisa.ternby@dn.se 

31 Det innebär nya 
gränsen för pension 
Om fem år kommer den lägsta åldern att gå i 
pension bli 64 år i stället för dagens 62 år. Den 
som vill jobba länge kommer ha rätt att kvarstå 
i anställning ändå till 69 års ålder. 

Regeringen har lagt fram ett förslag där riktåldern för 
pension går från 65 till 67 år från och med 2027. Detta 
är en utveckling av den blocköverskridande 
Pensionsöverenskommelsen från 2017, där 
utgångspunkten är att vi måste jobba längre 
allteftersom medellivslängden ökar. 

– Vi har ju flexibel pensionsålder i Sverige, det är 
därför vi pratar om riktålder. I dag kan du ju gå i 
pension vid 62 år och få ut din allmänna pension och 
vid 65 år får du ut din garantipension. Från och med 
2027 kommer du kunna få ut din allmänna pension 
först vid 64 år, säger Erik Granseth, analytiker på 
Pensionsmyndigheten. 
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Premiepension och inkomstpension följer de nya 
bestämmelserna och kommer för den som vill gå tidigt 
i pension att bli möjliga att ta ut först vid 64 år istället 
för 62 år som i dag. 

TT 

Fakta. Pensionsålder 
Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs: 

2020 från 61 till 62 år 

2023 från 62 till 63 år 

2026 från 63 till 64 år 

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, las-åldern, 
höjs: 

2020 från 67 till 68 år 

2023 från 68 till 69 år 

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs: 

2023 från 65 till 66 år 

2026 från 66 till riktåldern 67 år 

31 Vaccinteam ska nå 
utsatta genom ideella 
organisationer 
Den gångna veckan utökades vaccinering för 
socialt utsatta grupper i Stockholm. DN var 
med när verksamheten Crossroads fick besök 
av ett mobilt sjukvårdsteam. 

– Om den här möjligheten inte fanns här tror 
jag att det hade tagit lång tid innan jag tog 
vaccin, säger John Nnaji, som fick sin första 
dos. 

I slutet av april gick Region Stockholm vidare i 
vaccinationsfas tre där människor som lever i social 
utsatthet är prioriterade. Där ingår bland annat 
papperslösa, hemlösa, asylsökande och kvotflyktingar. 

För att nå fler i denna grupp har Stockholms 
Stadsmission ingått ett samarbete med regionen och 
flera andra ideella organisationer. Förra veckan 
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började vaccinteam besöka bland annat Crossroads på 
Gärdet, som drivs av Stockholms Stadsmission. 

Crossroads jobbar med stöd och råd för framförallt 
EU-medborgare, men även personer från andra länder, 
så kallade tredjelandsmedborgare. 

Regnovädret som drog in över Stockholm gjorde att det 
på onsdagsförmiddagen inte är så många där. Dagen 
innan var första gången vaccinteamet kom till 
Crossroads, och runt 20 personer vaccinerade sig då. 

John Nnaji äter frukost när teamet kommer. Han kom 
egentligen dit för att få hjälp att söka jobb, men 
passade på när han fick erbjudande om vaccin. 

– Om den här möjligheten inte fanns här, tror jag att 
det hade tagit lång tid innan jag tog vaccin, säger han. 

John Nnaji kommer från Nigeria, och har nu 
uppehållstillstånd i Sverige. Här har han bott i över ett 
år, under hela pandemin. Innan det bodde han fem år i 
Spanien. 

Han berättar att han har varit noggrann med att vara 
försiktig för att undvika viruset, men var tveksam till 
vaccin  

– De flesta av mina vänner ville inte ta vaccin. Det är 
väldigt mycket en psykologisk grej det här tror jag, och 
det är många olika teorier där ute, säger han. 

Trots försiktighetsåtgärder, är det inte omöjligt att han 
får viruset, fortsätter han. 

– Men till slut kommer jag behöva vaccin på ett eller 
annan sätt. Även att man behöver visa upp ett negativt 
covid-test för att resa någonstans. 

Redan i mars sökte Stockholms Stadsmission och 
andra ideella organisationer kontakt med regionen för 
att samverka kring vaccinationen för de som är social 
utsatta., berättar Larisa Lacatus, som sköter 
samordningen mellan Region Stockholm och 
Stockholms Stadsmission. 

– Utöver de regelbundna tiderna hos oss finns även 
flera andra organisationer som öppnar sina lokaler för 

654



insatsen, vi kommer även att försöka synka 
verksamheter med vaccinationsbussarna som åker ut, 
dels genom geografisk anpassning, men också genom 
tider. 

Regionen arbetar också med att nå ut till personer i så 
kallade utsatta områden, där vaccinbussar nyligen kom 
på plats. Medarbetare kan även hjälpa till att boka 
vaccinering för personer som är i behov av det. 

– Det kan vara att man har svårt med språket, eller att 
man inte har en telefon. Vi kan bidra på flera sätt, 
säger Larisa Lacatus. 

På plats finns också Rebecca Schulze och Corina Danu, 
central projektledare respektive uppsökare för 
projektet Pentru Tine som drivs av Riksföreningen 
Sveriges Stadsmissioner. På rumänska betyder det 
”För dig”. 

Det är ett EU-projekt finansierat av FEAD- fonden för 
europeiskt bistånd. De jobbar med uppsökande 

verksamhet för EU-medborgare som lever i utsatthet. 
Arbetet startade för två år sedan, innan pandemin. 

– När det gäller hälsoinformation har vi kunnat ställa 
om till att informera om covid-19. Det började med att 
vi gav grundläggande fakta om viruset, säger Rebecca 
Schulze. 

I projektet ges samhälls- och hälsoinformation, med 
upplysningar om vilka skyldigheter och rättigheter som 
gäller i Sverige, EU och hemlandet. 

– Vi försöker ge den information man behöver på 
gatan. Det krävs försiktighet om hur vi informerar om 
vaccin. Vi kan göra mer skada än nytta om vi bara 
säger ”du måste gå och vaccinera dig”, säger Corina 
Danu. 

– Det finns absolut en rädsla hos de vi möter, där 
många upplever att de inte blivit bra behandlade av 
vården i sina egna länder, framför allt Rumänien som 
många av de vi träffar kommer ifrån, säger Rebecca 
Schulze. 
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De delar bilden av att en redan tuff situation har 
förvärrats under pandemin. Många har barn som går i 
skolan, men som blivit lidande för att de saknar 
internet eller datorer. Samtidigt finns en ökad risk för 
att personer exploateras till följd av mindre 
arbetstillfällen, till exempel genom att de som går med 
på att jobba svart, utnyttjas.  

– Det är jättemånga som ber om hjälp att hitta jobb. 
Det finns få jobb i Rumänien, och det är många som 
säger, ”jag gör vad som helst”. Vi försöker länka dem 
till Crossroads och arbetsrådgivning, säger Corina 
Danu. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 

Fakta. Crossroads 
Jobbar med råd och stöd för EU-medborgare och 
tredjelandsmedborgare som lever i ekonomisk och 
social utsatthet. Där kan man få rådgivning och hjälp 
med basbehov, beroende på vilken situation man 
befinner sig i. Vanligtvis anordnas även kurser och 
gruppaktiviteter. 

31 Gedigen och 
svindlande återblick på 
pandemin som 
påverkade alla 
Amina Manzoors ”Pandemier!” är en 
pedagogisk guide om en märkvärdig tid som 
fortfarande pågår. Man kan också läsa den som 
en professionell dagbok. Hon förmår hålla 
huvudet kallt när så många andra varit 
tvärsäkra, skriver MarieLouise Samuelsson. 

Amina Manzoor 
”Pandemier! Från spanska sjukan till covid-19” 

Fri tanke förlag, 384 sidor 

Amina Manzoors bok ”Pandemier! – från spanska 
sjukan till covid-19” är en pedagogisk och detaljerad 
guide genom en märkvärdig, omtumlande tid, en 
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handbok som man önskar att exempelvis politiker och 
journalister kunnat läsa innan pandemin bröt ut.  

Det är också en professionell dagbok, från december 
2019 till april 2021, om de journalistiska mödorna att 
navigera i snårig forskningsterräng, hålla huvudet kallt 
och inte falla för frestelsen att vara tvärsäker.  

När pandemin brutit ut uppmärksammandes snart 
Sveriges bristande pandemiberedskap, en diskussion 
som fortfarande pågår. Manzoor tar upp en mer 
förbisedd brist, att många medier saknade beredskap i 
form av vetenskapsjournalistisk kompetens. 

Precis som med de obefintliga lagren av 
skyddsutrustning för vårdpersonal har den otillräckliga 
journalistiska beredskapen ekonomiska förklaringar, 
när redaktioner ska spara är det den specialiserade 
journalistiken som ryker. 

Därför blev det i många fall nyhetsjournalister som 
aldrig läst en vetenskaplig studie som fick ta sig an 
något så komplext och komplicerat som en pandemi. 

Manzoor själv arbetade då på Dagens Nyheter, 
jämförelsevis välbemannad med vetenskapsreportrar 
som redan före pandemin insett att ”en studie inte är 
en studie”, som lärt sig att relatera till den brittiske 
statistikern George E P Box sentens, ”alla modeller är 
fel, men några är användbara”. 

Därmed inte sagt att vetenskapsjournalistisk kunskap 
alltid var lätt att tillämpa när pandemin skapade nya 
förutsättningar. 

Manzoors DN-kollega Maria Gunther har refererat till 
astrofysikern Arthur Eddington (1882–1944) som 
skrev om att skilja på vetenskapens utställningshall 
och vetenskapens verkstad. I utställningshallen finns 
det som är testat och klart och som de flesta forskare är 
överens om, i verkstaden däremot är det rörigt, dålig 
belysning och stor risk att snubbla. 

Pandemin kan sägas ha slagit ut väggarna mellan vad 
som rapporteras från verkstad respektive 
utställningshall. När smittspridningen tilltog 
skruvades hastigheten upp i forskarvärlden, resultat 
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presenterades och publicerades snabbare än någonsin. 
Publicering i vetenskapliga tidskriften har för övrigt 
aldrig varit en helt pålitlig kvalitetsgaranti, den som 
refererar till tidskrifter som ”ansedda” kan erinra sig 
hur The Lancet med hull och hår svalde och 
publicerade Macchiarinis fuskdrypande artiklar.  

Manzoor skriver om hur forskningens ökade tempo 
påverkar hennes (och andra journalisters) arbete, om 
mödan att hålla koll på ett exceptionellt flöde av 
forskningsresultat med vidhängande diskussioner i 
sociala medier där också konspirationsteorierna 
frodades. 

Detta göddes förstås av redan utbredd misstro mot all 
slags expertis, ett klimat där ”drabbades” upplevelser 
tillmäts enorm betydelse, inte minst medialt.  

Ett vanligt exempel i pandemirapporteringen var hur 
anhöriga till äldre som dött med covid-19 intervjuades 
som experter, deras självklart upprörda känslor 
upphöjdes till sakliga argument. 

Pandemin alstrade som bekant också en trängsel av 
debattörer, ”alla” blev covid-19-experter och den 
politiska oppositionen kunde haka på utan att 
anstränga sig mer än att mässa sin från alla 
sammanhang välkända ramsa; ”för-lite-och-för-sent”.  

Bland de många hugade debattörerna märktes också 
ett häpnadsväckande raseri, som krav på att Anders 
Tegnell skulle avrättas i direktsänd tv, det så kallade 
offentliga samtalet, inte minst i sociala medier, 
förvandlades stundtals till en motbjudande 
fladdermussoppa.  

Pandemijournalistiken bjöd också på en strid ström av 
polisförhörsliknande tv-intervjuer, det var uppenbart 
att det bland alla hårt arbetande journalister (givetvis 
inte bara vetenskapsjournalister) också fanns de som 
kompenserade sin bristande pålästhet med närmast 
komiskt grälsjuka tonfall.  

”När kunskapsläget växte förändrades ibland 
myndigheternas och experternas råd. Detta kunde leda 
till att journalister ställde myndighetsexperter till svars 
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för beslut de fattat när kunskapen var mer begränsad”, 
konstaterar Manzoor.  

Hon, liksom andra journalister, utsattes för det där 
häpnadsväckande raseriet och bombmattor av hätska 
och hotfulla mejl. 

För hennes del tillkom våndan i att skriva sansad 
vetenskapsjournalistik samtidigt som DN:s ledarsida 
och debattsida fylls av tvärsäkra påståenden.  

Det har blivit rejält uppmärksammat (ja, vi journalister 
är överintresserade av bråk på andra redaktioner) att 
sådant som chefers krav på att hon inte skulle 
kommentera pandemin i andra medier ledde till att 
hon lämnade DN.  

Att som utomstående analysera inre redaktionella 
konflikter är milt uttryckt vanskligt, men med egen 
lång erfarenhet av att arbeta på dagstidning vet jag 
åtminstone poängen med att ledarredaktion och 
nyhetsredaktion är två helt separata storheter.  

Dagens Nyheters ovanliga modell, att den som är högst 
ansvarig för nyhetsinnehållet också skriver på 
ledarsidan, framstår som tja, komplicerad och framför 
allt oklar för läsarna.  

Redaktionella strukturer är dock långt ifrån det mest 
intressanta med ”Pandemier!”, den stora förtjänsten är 
att Manzoor givit ett gediget bidrag till den 
populärvetenskapliga pandemilitteraturen. 

Att läsa den erbjuder också en lätt svindlande återblick 
på ett extremt och utdraget tillstånd som berörde 
precis alla.  

Än mer svindlande är att försöka föreställa sig hur 
boken kommer att läsas om låt säga tio år, när det – 
möjligen – föreligger så kallat facit, när vi – möjligen – 
vet allt om den eventuella labbläckan i Wuhan och när 
covid-19 – möjligen – har utrotats.  

Och det är tyvärr lätt att föreställa sig hur det då har 
inträffat helt andra katastrofer, som vi inte heller haft 
tillräcklig beredskap för.  

MarieLouise Samuelsson 

Frilansjournalist med inriktning på högskole- och 
forskningspolitik 
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31 Priset på socker har 
ökat med 60 procent 
Torka i Sydamerika, svinpest i Kina och 
köldknäpp i Frankrike – de globala 
livsmedelspriserna har ökat kraftigt det 
senaste året. Socker är en produkt som blivit 
mycket dyrare det senaste året. 

De globala livsmedelspriserna har i genomsnitt ökat 31 
procent det senaste året, enligt FN-organisationen 
FAO:s matprisindex, och ligger nu på den högsta nivån 
sedan 2014. 

Indexet baseras på fem livsmedelskategorier: 
Spannmål, oljeväxter, kött, mjölkprodukter och socker. 

Prisökningarna, som i april hade pågått i elva månader 
i rad, inleddes när meteorologer gick ut och varnade 
för väderfenomenet ENSO, bestående av El Niño och 
La Niña, som påverkar odlingsförhållandena i stora 
delar av världen. 

Emma Frödå, lantbruksspecialist på Danske bank, 
säger att fenomenet ledde till torka i Sydamerika, där 
en stor del av världens spannmål produceras. 
Dessutom bygger Kina upp sitt grisbestånd efter att 
den afrikanska svinpesten härjade, vilket ökar 
importbehovet av spannmål till foder. 

– Både torkan och att Kina bygger upp sina lager, att 
det inträffar samtidigt är tillfälligheter som påverkar 
priset. 

Dessutom var 2018 ett torrt år, vilket fick 
lagernivåerna att minska. 

Minskade lagernivåer i sin tur gör 
världsmarknadspriset på livsmedel mer känsligt för 
störningar. 

Allra mest ökade världsmarknadspriset på socker, med 
60 procent på ett år. 

De globala livsmedelspriserna har ökat som mest efter 
årsskiftet, vilket troligen kommer att ge utslag för 
svenska konsumenter. TT 
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31 Ätstörningar hos 
gravida vanligt – nu vill 
forskare hitta 
lösningar 
Många gravida har ätstörningar och efter 
förlossningen har var åttonde nybliven 
mamma problem. Hälsoriskerna är stora både 
för mamman och barnet – trots detta glöms de 
ofta bort i vården. I en nystartad studie ska 
gravida med ätstörningar intervjuas så att nya 
stödinsatser kan tas fram. 

Tränar du för att få äta, du äter inte för att kunna 
träna? Är din självkänsla starkt påverkad av hur din 
kropp ser ut? Äter du för att döva dina känslor? 

Tillsammans med ytterligare fem står frågorna tryckta 
på posters uppsatta på mödravårdscentralerna i 
Uppsala och Dalarna. Alla gravida i regionerna får 
svara på frågorna som är en del i rekryteringen till en 

ny studie. Målet är att undersöka hur man på bästa sätt 
kan hjälpa kvinnorna med symtom ur problematiken. 
Enligt forskarna bakom studien har 5 procent av alla 
kvinnor ätstörningssymtom och efter förlossningen 
ökar siffrorna till 13 procent. Cecilia Brundin 
Pettersson är nutritionist på ätstörningsenheten i 
Dalarna och en av tre ansvariga för studien. 

– Det är relativt vanligt med ätstörningar överlag, men 
den gravida kvinnan hamnar mellan stolarna ibland. 
Ämnet kommer inte på tal när man pratar med henne, 
men vi vet att många gravida har en pågående 
ätstörning som ofta intensifieras efter förlossningen, 
säger Cecilia Brundin Pettersson. 

Ätstörningar medför hälsokonsekvenser både för den 
gravida och för barnet. För kvinnan ökar riskerna för 
högt blodtryck, blodbrist, för tidigt födsel och 
kejsarsnitt. Enligt Cecilia Brundin Pettersson kan 
fostrets tillväxt påverkas. 

– Precis som att man pratar om riskerna med rökning 
under graviditeten så måste vi lyfta att det finns risker 
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med ätstörningar. Det är också viktigt att veta att det 
går att göra något åt problematiken. Om du får hjälp 
och tar emot den, dels för din egen skull, men också för 
barnets skull, så kan en förändring ske. Kroppen är 
väldigt bra på omställningar och klarar av det. 

Varför är det svårt att få hjälp som gravid med 
ätstörningsproblematik? 

– En del har att göra med hur vården ser ut och om det 
finns en ätstörningsenhet där man bor. En annan del 
har att göra med om och hur mödrahälsovården pratar 
med den gravida om ätstörningar. Om alla gravida 
skulle bli tillfrågade lyfts en del av skammen bort. 

– Tidigare studier har visat att många kvinnor som 
haft en ätstörning under graviditeten är rädda att ses 
som dåliga mammor. Det är lätt att tänka att ”det är väl 
bara att äta”, men så enkelt är det inte. 

Formulären som används inom vården för att definiera 
och diagnostisera ätstörningar är inte anpassade för 
gravida och Cecilia Brundin Pettersson menar att de 

måste utvecklas. När man är gravid beter sig vikten och 
hormonerna annorlunda och kroppen är inte statisk. 

– De studier som finns är ofta inriktade på anorexi och 
bulimi, men vi vill försöka fånga in ett bredare 
spektrum. De allra flesta ätstörningar syns inte utanpå 
– det varierar mellan anorexi och självsvält till bulimi 
och hetsätning med kompensation och hetsätning utan 
kompensation som ofta genererar fetma. Kroppen ser 
helt olika ut beroende på vilken typ av ätstörning man 
har. 

När kvinnor som tidigare haft ätstörningar, gått i 
behandling och blivit friskförklarade blir gravida finns 
en hög återfallsrisk. 

– Det är lätt att falla tillbaka till ätstörningen när man 
börjar kräkas av graviditeten och när det läggs väldigt 
mycket fokus på vikt och mat. Tankar och tvång triggas 
i gång igen. Men tidigare ätstörningar kan också vara 
en erfarenhet som ger en förståelse för hur man kan 
behandla det. Om man vet vad som har hjälpt tidigare 
ska man inte vara rädd för att be om hjälpen igen. Det 
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är en erfarenhet man har med sig som går att använda 
för att ta sig ur ätstörningen igen. 

Vid assisterad befruktning finns bmi-krav, kan det leda 
till ytterligare problem med ätstörningar? 

– Det är bra att lyfta frågan även där – om man har 
svårt att bli gravid ska man inte utgå från att det beror 
på vikten. Man måste titta på helheten och om man 
kan hjälpa kvinnan redan innan hon blir gravid har 
man jobbat väldigt förebyggande, både för kvinnan och 
för barnet som hon förhoppningsvis kommer få. 

Studiens första del är intervjubaserad och målet är att 
50 kvinnor – hälften från Dalarna och hälften från 
Uppsala ska berätta om hur de upplever att vara 
gravida med ätstörningar. 

– Vi hör ofta från barnmorskor och gravida att ämnet 
måste lyftas och vi vill få in så många olika vinklar och 
aspekter som möjligt. Vi funderar på om det kan vara 
någon skillnad om man är gravid i Dalarna som är en 
stor region till ytan där många har långt till närmsta 

ätstörningsenhet mot Uppsala som är mer av en 
storstad. 

Utifrån studien hoppas forskarna kunna utveckla 
hjälpmetoder för gravida med ätstörningssymtom. 
Intervjuerna ska tillsammans med beprövade 
behandlingsmodeller ligga till grund för att ta fram en 
stödinsats som kan nå ut till alla som inte är inne i 
specialistvården. 

– Det är så mycket som man pratar om under en 
graviditet och vi vill lyfta in ätstörningar som en lika 
självklar del att ta upp. Även om man inte har en 
allvarlig ätstörning så är det bra att få ventilera det. Vi 
möter ofta patienter som är trötta på sjukdomen – det 
blir så tjatigt att hela tiden behöva tänka på vad man 
äter, tränar och gör. 

Har du några tips på vad man kan göra som gravid 
med ätstörningsproblematik? 

– Prata med din barnmorska och prata med din 
partner. Många uttrycker skam och rädsla för att 
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berätta om ätstörningarna, men det är viktigt att inte 
lägga skulden på sig själv. Man måste veta att man inte 
är ensam och att hjälp finns att få – det finns 
patientföreningar, stöd och mentorer på 
ätstörningsenheter runt om i landet. Ibland räcker det 
också med att berätta för sin barnmorska som kan följa 
upp det under graviditeten. Om man får stöd och hjälp 
behöver ätstörningar inte bli ett stort problem. 

Vad kan en anhörig göra? 

– Säg vad du ser – om du är orolig så berätta det. 
Många säger att de är rädda att väcka den björn som 
sover och att de inte vill klampa på, men det är viktigt 
att våga fråga hur den gravida mår. Du kanske får ett 
snäsigt svar, men hellre det än att inte fråga alls, säger 
Cecilia Brundin Pettersson. 

Efter att den första intervjubaserade delen av studien 
är gjord ska svaren sammanställas för att börja bygga 
nya stödinsatser för gravida med ätstörningar. 

– Erfarenheterna som kvinnorna bär på är väldigt 
viktiga och i studien vill vi höra deras egna berättelser. 

Vad har de för förväntningar på barnmorskor och 
vården? Vilket bemötande vill de ha när de berättar att 
de har en ätstörning? Vilken hjälp skulle de behöva? 
Om de känner hinder för att söka hjälp, vad är det som 
står i vägen? 

För ungefär en månad sedan påbörjades studien 
genom rekrytering av gravida med 
ätstörningsproblematik. En del barnmorskor som 
sprider information om studien har mötts av kvinnor 
som är aktuella för att delta och som tycker att ämnet 
är viktigt, men som inte vill delta då de inte vill prata 
om problematiken. 

– Att kvinnor inte vill vara med i studien säger också 
något om problematiken. En del vill inte ens höra ordet 
ätstörning. Det är ett känsligt ämne att prata om, men 
det ska inte behöva vara det. Vid en graviditet finns det 
risker, men det går att minska riskerna och hjälp finns 
att få för att lyckas, säger Cecilia Brundin Pettersson. 

Frida Blomstedt Lidén 

frida.b.liden@dn.se 
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Tips – det här kan du göra 
om du har 
ätstörningssymtom. 
Prata med någon – att prata är ett sätt att minska 
skamkänslor, få nya perspektiv och stöttning. Stöd-
organisationerna Shedo och Frisk och fri erbjuder 
möjlighet att prata med någon som varit i en liknande 
situation som du är i just nu. 

Ta hand om dina behov av sömn och vila. Det är 
vanligt att ha svårt att sova, men det är ändå bra att 
vila. Försök att skapa rutiner som gör det lättare att 
sova – att gå upp och gå och lägga dig ungefär samma 
tid varje dag är ofta en god hjälp. 

Försök att äta regelbundet. Att äta mellan fem och sex 
gånger per dag är en viktig del i behandlingen. Det 
innebär att äta frukost, lunch, middag och mellanmål. 
Det kan ofta vara svårt, men är ändå bra att sikta mot. 

Lär dig om ätstörningar. Kunskap är en viktig del av 
tillfrisknandet som gör att du kan förstå varför man 
kan fastna i beteenden trots att man kämpar för att må 
bra. Läs gärna någon av de böcker som nämns härnäst. 

Böcker: 

Att övervinna hetsätning. Av Christopher G. Fairburn. 
Natur & Kultur (2017). 

När det hälsosamma blir ohälsosamt. Av Evelina 
Linder och Erika Nyman Carlsson. Natur & Kultur 
(2019). 

Lev med din kropp. Av Ata Ghaderi och Thomas 
Parling. Natur och Kultur (2009). 

Mer information: 

På 1177 Vårdguiden informerar om ätstörningar och 
vad du kan göra. 

Kunskapscentrum för ätstörningar 
driver atstorning.se. Där finns information om 
ätstörningar för drabbade, närstående och vårdgivare. 
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Stödorganisationer: 

Friskfri.se: Riksföreningen mot ätstörningar sprider 
kunskap om, ger stöd åt drabbade och närstående och 
arbetar för en bättre vård. 

Ätstörningslinjen: 020-20 80 18 

Närståendelinjen: 0200-125 085 

Shedo.se: Sprider kunskap om självskadebeteende och 
ätstörningar samt ger stöd åt drabbade och närstående. 

Källa: Magdalena Jansson, psykolog 
på Stockholms centrum för 
ätstörningar 

Fakta. Om studien 
Under våren 2021 pågår rekrytering av gravida i 
Uppsala till studien. Inom kort kommer kvinnor i 
resten av landet få möjlighet att delta digitalt. Den som 
rapporterar ätstörningssymtom och inte är svårt 
deprimerad bjuds in till en intervju. 

Intervjun handlar om erfarenheter, upplevda behov 
och önskemål. Intervjuerna är anonyma och blir 
grunden för att utveckla stödinsatser för gravida med 
ätstörningar. 

Ansvariga för studien är: 

Cecilia Brundin Pettersson, nutritionist, Region 
Dalarna, Dala ABC, 

Martina Isaksson, psykolog, Region Uppsala. 

Mia Ramklint, professor i barn och ungdomspsykiatri 
vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala 
universitet. 
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01 De nya 
rekommendationerna 
kan vara skadliga för 
gravida 
Det är inte lätt med barn. Alla och hans moster har 
synpunkter på hur de bäst ska tas om hand, ja, framför 
allt handlar det om att uppfostra mammorna. 

Till och med myndigheterna är där och klåfingrar på 
ett ovetenskapligt sätt som de väl aldrig skulle drömma 
om vad gäller någon annan grupp i samhället. Och när 
Livsmedelsverket nu uppdaterar rekommendationerna 
för gravida, de som ofta snarare utläses som krav, så 
liknar det mest av allt en ren parodi. 

Att Sverige till skillnad från många andra länder har 
valt en linje av absolut nolltolerans mot rusdrycker 
under graviditet är en sak, forskningsläget är trots allt 
inte helt glasklart. Flera av de grannar ute i Europa 
som fram till nyligen tillstod att ett lågt bruk var okej – 

Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien – har 
svängt. 

Men det är en sak att påpeka att inte heller ett glas vin 
här och där är garanterat riskfritt för ett foster. Den 
fullständiga skräck inför alkohol som Livsmedelsverket 
uppvisar är något helt annat. 

Här handlar det inte bara om att avråda från att dricka 
öl, vin och sprit. Nej, nej: Även alkoholfria drycker 
nagelfars i rekommendationerna. Innehåller de upp till 
0,5 procent alkohol är de trots allt okej, menar nu 
myndigheterna – men manar likväl till fortsatt 
försiktighet.  

”Om man är bortbjuden på fest går det bra att sippa på 
en alkoholfri öl, men drick inte för snabbt eller för 
mycket”, kommenderar Vendela Roos, toxikolog på 
Livsmedelsverket.  

Aktsam ska man även vara med rödvinssås, alltså sås 
som får sin smak av en skvätt rödvin. Den sägs nu 
endast vara ätbar för gravida om den kokats i minst en 
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halvtimme eller reducerats till hälften, ty bara på så vis 
kan man vara säker på att ha fått bort varenda promille 
alkohol. 

Flamberat kött då? Inte att tänka på! Det kan ju 
nämligen, enligt hårdragarna på Livsmedelsverket, 
rent teoretiskt finnas alkohol kvar som inte hunnit 
förångas under den hastiga tillagningsprocessen. Och 
desserter som smaksatts med likör, typ glass och 
praliner, ska man också avstå från. 

Juice och kefir ges däremot klartecken, trots att det 
finns risk för viss jäsning (!) med ökad alkoholhalt till 
följd. 

Ja, herregud, vad ska man säga? Hur kan ett modernt, 
upplyst land hålla på så här? Någon borde verkligen 
informera Livsmedelsverket om att det faktiskt finns 
en annan sak som också kan vara skadlig – inte för 
fostret, men väl för de gravidas mentala hälsa – och det 
är att pådyvlas en massa braskande nonsens från 
myndigheterna. 

Lisa Magnusson 

lisa.magnusson@dn.se 
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01 Fakta i frågan: 
Varför ökar 
bostadspriserna så 
mycket? 
Prisökningarna på villor och fritidshus är 
historiskt höga – trots pågående ekonomisk 
kris. På ett år har villapriserna stigit med 18 
procent. Vad är det som händer på 
bostadsmarknaden? 

DN:s Kristoffer Örstadius granskar frågor som 
är viktiga för samhällsutvecklingen. 

Bostadspriserna i Sverige har nått nya toppnivåer. 
Vissa kallar det för ett bostadsrally. 

På helårsbasis, mellan april 2020 och april 2021, steg 
priserna på fritidshus med 20 procent, villor med 18 
procent och bostadsrätter med 12 procent. 

För villor och fritidshus är ökningstakten högre än 
någon gång tidigare under de 16 år som statistiken 
omfattar. Ökningen har skett samtidigt som 
coronakrisen haft stora negativa effekter på Sveriges 
ekonomi. 

De första graferna visar dels prisutvecklingen över en 
längre tid, dels den procentuella prisökningen jämfört 
med samma månad föregående år. Bostadspriserna har 
ökat stabilt under lång tid med endast kortare perioder 
av nedgång eller stagnation. 

Se graferna: A "Prisutvecklingen för bostäder" 
och B "Årlig prisökningstakt" 

Från graferna kan vi dra några slutsatser: 

Prisökning under lång tid. Bostadspriserna har stigit 
kraftigt de senaste 16 åren. Det gäller alla 
boendeformer. Prisökningen har varit störst för 
bostadsrätter, 225 procent sedan januari 2005. 

Ökning trots krisår. Under pandemin har 
bostadspriserna fortsatt att öka. Det står i kontrast till 
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hur det var under finanskrisen 2007–2008. Då sjönk 
priserna. 

Villor och fritidshus sticker ut. Priserna har ökat 
betydligt mer för villor och fritidshus än för 
bostadsrätter under coronapandemin. Det är 
anmärkningsvärt eftersom priserna annars brukar öka 
snabbare på bostadsrätter än på villor och fritidshus. 

Så varför ökar bostadspriserna så mycket nu, i 
synnerhet för villor och fritidshus? 

Många faktorer påverkar prisutvecklingen för 
bostäder: ränta, arbetsmarknad, börs, 
befolkningsutveckling, inkomstutveckling, psykologi, 
bolåneregler, nyproduktion och så vidare. 

I grunden styrs prisutvecklingen av förhållandet 
mellan utbud och efterfrågan. När efterfrågan är 
större än utbudet stiger priset och när utbudet är 
större än efterfrågan sjunker priset. 

Att bostadspriserna stiger kan alltså bero på ett lågt 
utbud, en hög efterfrågan eller en kombination av 

båda. Men utvecklingen under pandemin har samtidigt 
förvånat många ekonomer. Prisutvecklingen följer 
nämligen inte historiska samband. Låt oss ta 
bostadsräntan och inkomstutvecklingen som exempel, 
två faktorer som brukar anses vara särskilt viktiga för 
att Sverige haft stigande bostadspriser de senaste 
decennierna: 

Boräntan oförändrat låg 

Räntorna har under en längre tid varit mycket låga. 
Det påverkar bostadspriserna uppåt eftersom 
efterfrågan på bostäder ökar när det blir billigare att 
låna pengar. Låga räntor ger lägre boendekostnader. 
Det innebär att ett hushåll har råd att ta ett större lån 
och därmed köpa en dyrare bostad. 

Sedan finanskrisen 2007–2008 har boräntorna 
kontinuerligt sjunkit, vilket med största sannolikhet 
bidragit till att knuffa bostadspriserna uppåt. Men 
under pandemin har boräntorna dock varit i stort sett 
oförändrade. Även hushållens förväntningar om 
framtida räntor har varit stabila. Ränteutvecklingen 
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kan därför knappast förklara att efterfrågan på 
bostäder har stigit så snabbt det senaste året. 

Inkomsterna minskade 2020 

Ju mer vi tjänar, desto mer kan vi lägga på vårt 
boende. När inkomsterna ökar kan vi betala mer för en 
bostad. 

Sverige har haft en god ekonomisk utveckling sedan 
mitten av 1990-talet. Hushållens disponibla inkomster 
per person ökade med 77 procent mellan 1995 och 
2019 (justerat för inflationen). Men 2020 var ett 
ovanligt år. För första gången sedan 1990-talet 
minskade de disponibla inkomsterna per person. 
Samtidigt har arbetslösheten inte varit så hög som nu 
sedan 2010. Ändå är bostadspriserna rekordhöga, i 
bjärt kontrast till hur det brukar se ut under 
lågkonjunkturer. 

Varken ränte- eller inkomstutvecklingen kan alltså 
förklara varför bostadspriserna stigit så mycket under 
pandemin. Så vad är det som hänt? Statistik om 

bostäder, arbetslöshet och konsumtion visar på flera 
intressanta mönster. Även Riksbanken listade dessa i 
sin senaste penningpolitiska rapport. Här är några 
möjliga förklaringar: 

1 Hemarbete ökar efterfrågan på större bostäder 

Ungefär var tredje person i Sverige som arbetar gör det 
numera hemifrån åtminstone någon dag i veckan. Vi 
tillbringar allt större del av vår tid i bostaden. Det är 
rimligt att anta att det fått många att vilja ha en större 
bostad och lägga mer pengar på sitt boende. 

Det är svårt att bevisa denna hypotes med data. Men vi 
har redan konstaterat att villor och fritidshus haft en 
väsentligt starkare prisutveckling under pandemin än 
bostadsrätter. 

Om vi analyserar utvecklingen för bostadsrätter 
djupare kan vi också se att större lägenheter ökat 
betydligt mer i pris än mindre lägenheter. Priset för en 
enrumslägenhet ökade med 6 procent mellan april 
förra året och april i år. Det kan jämföras med tvåor 
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och uppåt som ökade med dubbelt så mycket, mellan 
12 och 13 procent beroende på storlek. Mönstret är 
detsamma i såväl hela riket som de tre storstäderna. 

Tvåor, treor och fyror har ungefär samma ökningstakt. 
Däremot är ökningstakten alltså väsentligt lägre för 
ettor. Situationen är unik för just pandemiåret. 

Se grafen: C "Prisutvecklingen för villor och 
olika lägenheter" 

Särskilt anmärkningsvärd har utvecklingen varit i 
centrala Stockholm. För första gången är nu 
kvadratmeterpriset för bostadsrätter i Vasastan-
Norrmalm lägre för ettor än för större lägenheter. 

Utvecklingen för de mindre bostadsrätterna kan hänga 
samman med en förskjutning av efterfrågan mot större 
lägenheter. En annan förklaring skulle kunna vara att 
många unga personer, som i högre utsträckning än 
äldre bor i ettor, jobbar i de branscher som har 
drabbats hårt av pandemin (exempelvis hotell och 
restauranger). 

Data från bostadssajten Hemnet tyder på att intresset 
för villor och fritidshus har ökat mer än intresset för 
lägenheter. Grafen visar antal sidvisningar per objekt 
till salu på Hemnets sajt. 

Se grafen: D "Intresset för bostäder på Hemnet 

Att priserna på fritidshus har ökat så kraftigt kan bero 
på förändrade resvanor. Under pandemin har det blivit 
svårare att resa utomlands och efterfrågan på 
fritidshus i Sverige har därför sannolikt ökat. 

En möjlig bidragande faktor till att efterfrågan ökat på 
villor skulle kunna vara att antalet barnfamiljer är 
ovanligt många på grund av högt barnafödande de 
senaste åren. Det är förmodligen särskilt attraktivt för 
många småbarnföräldrar att jobba hemifrån och 
därmed hinna umgås mer med sina barn. 

Effekten på villapriserna av ökad efterfrågan har 
sannolikt förstärkts av att Sverige under lång tid har 
haft en låg nyproduktion av villor. 

Se grafen: E "Nybyggnation av bostäder" 
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2 Påtvingat sparande 

Pandemin har i praktiken tvingat fram ett sparande. Vi 
lägger mindre pengar på resor, hotell, 
restaurangbesök, nöjesaktiviteter och så vidare. Det 
har frigjort utrymme för utgifter kopplade till 
bostaden. 

Det finns flera tecken på att hushållen flyttar sina 
resurser från konsumtion av varor och tjänster till 
bostaden. Andelen av den disponibla inkomsten som 
går till sparande (exklusive pensionssparande) ökade 
från 7,1 till 10,9 procent mellan 2019 och 2020. 
Samtidigt lånar nya bolånetagare alltmer i förhållande 
till både inkomst och bostadens värde. 

3 Coronakrisen har inte slagit lika hårt mot 
tillsvidareanställda 

Coronakrisen skiljer sig från tidigare ekonomiska 
kriser. Till exempel började finanskrisen 2007–2008 
på finansmarknaderna och spred sig till den övriga 
ekonomin, framför allt industrin. 

Coronakrisen har särskilt drabbat kontaktnära 
branscher, till exempel hotell och restauranger. Grafen 
visar att sysselsättningen minskat för visstidsanställda 
under pandemin men varit i stort sett oförändrad för 
tillsvidareanställda.  

Se grafen: F "Tillsvidareanställda och 
visstidsanställda" 

Visstidsanställningar är betydligt vanligare i de 
branscher som drabbats hårt av coronakrisen. 
Personer med sådana anställningar hade redan före 
pandemin en svag ställning på bostadsmarknaden med 
svårigheter att få bolån. Det kan förklara varför den 
minskade sysselsättningen för visstidsanställda inte 
påverkat bostadspriserna. 

Sammanfattningsvis är det inte en faktor, utan 
troligtvis flera som tillsammans påverkat 
bostadspriserna uppåt. 

Trenden med högre bostadspriser är inte unik för 
Sverige. Priserna har ökat i hela västvärlden. Enligt 
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den europeiska statistikmyndigheten Eurostat har 
värdestegringarna på bostäder i EU inte varit så höga 
sedan 2007. Under det fjärde kvartalet förra året var 
ökningstakten i Sverige ungefär i nivå med 
genomsnittet i EU. 

Rekordpriserna på bostäder går också hand i hand 
med de prisrekord vi sett på andra tillgångsmarknader, 
inte minst aktiemarknaden. Indexet för de 30 mest 
omsatta aktierna på Stockholmsbörsen har det senaste 
året ökat med över 40 procent. 

Kristoffer Örstadius 

kristoffer.orstadius@dn.se 

01 Detta gäller från och 
med i dag 
I dag, tisdag, sker den första nationella 
lättnaden av coronarestriktionerna med bland 
annat höjda deltagartak och längre öppettider 
för barer och restauranger. 

Det här är vad som gäller för svenskarna under 
avvecklingens första steg. 

Lättningarna som genomförs i dag, den 1 juni, är de 
första i regeringens femstegsplan för återöppnandet av 
samhället. Avgörande för den fortsätta avvecklingen av 
restriktioner är smittspridningen, trycket på 
sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen. 

– Vi börjar nu skymta början på slutet, sade 
statsminister Stefan Löfven, när lättningarna 
presenterades förra veckan. 

Gustav Olsson 
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gustav.olsson@dn.se 

Fakta. Förändringarna 
Serveringsställen tillåts hålla öppet till 22.30, i stället 
för 20.30 som tidigare. 

Deltagartaken för allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar höjs. Vid evenemang med 
anvisade sittplatser kan 50 personer delta inomhus. 
Utomhus är den nya gränsen 100 deltagare utan 
sittplats och 500 deltagare med sittplats. För privata 
tillställningar, som fester och middagar gäller 
fortfarande en maxgräns på åtta personer. 

Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, matcher 
och tävlingar av mindre storlek. 

Motionslopp och andra idrottstävlingar får genomföras 
med ett maxtak på 150 deltagare. 

Folkhälsomyndigheten öppnar också för besök på 
nöjesparker och marknader. Verksamheterna kommer 
dock att behöva vidta olika smittskyddsåtgärder. 

Regeln om en person per sällskap på serveringsställen 
som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort. 

Rekommendationen om distansundervisning på hög-
skolenivå upphör. 

Rekommendationen om testning och isolering efter 
ankomst till Sverige upphör för symtomfria inresande 
från länder inom EU, EES, Schengen och från 
Storbritannien. För resande från övriga länder kvarstår 
rekommendationen testning och isolering i en vecka 
efter ankomsten. 
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01 140 dör i Sverige 
varje år när människan 
gör världen varmare 
Omkring 37 procent av värmerelaterade 
dödsfall i världen beror på klimatförändringar 
orsakade av människan, visar en ny studie för 
första gången. I Sverige dör i snitt över 140 
personer per år på grund av människans 
klimatpåverkan. 

– Det här är första gången vi tydligt kan se hur många 
värmerelaterade dödsfall vi hade sluppit om vi själva 
inte hade orsakat de pågående klimatförändringarna. 
Våra utsläpp har påverkat värmeböljors förekomst och 
intensitet, säger, säger Bertil Forsberg som är 
professor i miljömedicin vid Umeå universitet. 

Han är en av flera författare till den nya studien, som 
publiceras i tidskriften Nature Climate Change. Med 
hjälp av tio olika klimatmodeller har forskare från hela 

världen beräknat hur temperaturen har förändrats på 
mer än 700 platser i 43 länder under 
sommarmånaderna åren 1991–2018. Stockholm, 
Göteborg och Malmö ingår i studien.  

Beräkningarna bygger på både naturliga 
klimatförändringar som beror på till exempel 
solaktivitet och vulkanutbrott, och på mänsklig 
påverkan som utsläpp av koldioxid. 

Den genomsnittliga sommartemperaturen ökade enligt 
studien med 1,5 grad under perioden 1991–2018. 
Genomsnittet för perioden hade enligt beräkningarna 
varit 0,8 grad lägre utan människans påverkan på 
klimatet. 

Forskarna har sedan undersökt hur många som har 
avlidit per dygn under de fyra varmaste månaderna 
varje år. De kommer fram till att cirka 1,6 procent av 
dödsfallen globalt berodde på värmen. Deras 
beräkningsmodeller visar att 37 procent av dessa 
dödsfall berodde på mänsklig klimatpåverkan.  
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Forskarna kunde se att länder i Sydeuropa och södra 
respektive västra Asien hade större andel 
värmerelaterade dödsfall. I till exempel norra Vietnam 
och Paraguay kan omkring 5 procent av dödsfallen 
kopplas till stigande temperaturer. 

– Studien handlar om de tre senaste decennierna. 
Hade man i stället fokuserat på läget i slutet av 
perioden skulle andelen värmerelaterade dödsfall som 
orsakas av den globala uppvärmningen som 
människan står för rimligen beräknas vara ännu högre, 
säger Bertil Forsberg. 

I Sverige låg värmen enligt studien bakom ungefär 1 
procent av dödsfallen under sommarmånaderna 1991–
2018. Människans klimatpåverkan ligger bakom 40 
procent av dessa dödsfall. 

– Det är något mer än totalt i studien. 
Klimatförändringarna är olika stora i olika delar av 
världen, vilket tillsammans med temperatur- och 
dödlighetssambandens form avgör betydelsen för 
dödstalen, säger Bertil Forsberg.  

I Sverige beräknas antalet människor som dör på 
grund av hög värme variera från ett fåtal under kalla 
somrar och upp till över 400 en varm sommar. Under 
den extrema värmeböljan sommaren 2018 dog mer än 
700 personer fler än förväntat, de flesta sannolikt av 
värmen. Den nya studien talar för att under juni–
september åren 1991 till 2018 dog varje år i genomsnitt 
140 personer i Sverige på grund av värme orsakade av 
människans påverkan på klimatet.  

Forskarna saknar tillförlitliga data över dödsfall från 
stora delar av Afrika och Sydasien. 

– Alltför låg kvalitet på dödstalregistren i många 
länder är begränsning i vår studie. Det är svårt att veta 
om genomsnittet 37 procent blir högre eller lägre om 
man räknar med de här områdena. Vi vet inte hur 
värmen påverkar dödligheten där, säger Ana Maria 
Vicedo-Cabrera, huvudförfattare till studien och 
forskare vid universitetet i Bern i Schweiz. 

Enligt en nyligen publicerad rapport från 
Världsmeteorologiska organisationen WMO är det 

678



nästan säkert att ett av de kommande fem åren blir det 
varmaste som någonsin har uppmätts. Bertil Forsberg 
menar att mycket återstår att göra för att skydda 
människor som är sårbara i hög värme. Det handlar 
om personer med sjukdomar som KOL, 
hjärtkärlsjukdom eller kraftig övervikt, men även äldre 
personer och de som bor i särskilda boenden. 

– Många kommuner utbildar sin personal om rutiner 
vid hög värme. Men till skillnad från flera andra länder 
saknar vi nationella bestämmelser för högsta tillåtna 
inomhustemperatur i särskilda boenden.  

Anna Bratt 

anna.bratt@dn.se 

01 Ökad omsättning för 
Hemnet 
Bostadssajten Hemnet, som noterades på 
Stockholmsbörsen i april, redovisar en vinst före skatt 
på 8,4 miljoner kronor för årets första kvartal. Det kan 
jämföras med vinsten på 8 miljoner kronor under 
motsvarande kvartal ett år tidigare. 
Nettoomsättningen lyfte med nästan 24 procent till 
142,5 miljoner kronor, upp från 115,3 miljoner. 

TT 
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01 Festivalstämning i 
skärgården när 
sopbåten angör 
bryggan 
När det är grovsophämtning på 
skärgårdsöarna – ja, då är det folkfest. Flera 
dagar innan ”Obelix” lägger till växer högen 
med skräp som ska slängas på bryggan. När 
dagen väl är inne är i princip alla öbor på 
tårna. 

– Vilken otrolig service det är, konstaterar 
Lasse Jonasson och dumpar en trasig 
varmvattenberedare där den hör hemma. 

SÖDERMÖJA. Solen gassar när den före detta gamla 
bilfärjan ”Obelix” lägger till vid ångbåtsbryggan på 
Södermöja, precis söder om Möja i Värmdö kommun. 

Att det är en av årets högtidsdagar råder det inga tvivel 
om. Trots en del trängsel och sammanbitna miner är 
det nära till skratt och hjälpande händer. Någon gör ett 
fynd och förbarmar sig över en pryl som någon annan 
kastat. 

– De dagar grovsopbåten kommer, de kryssar man för i 
almanackan. Några dagar innan förbereder man och 
sedan är det bara att ösa på, säger Victoria Haglind och 
gör sig av med ett gammalt kylskåp och en 
torktumlare. 

På betongbryggan sitter Johanna och Bill Sundberg 
djupt försjunkna i en back med gamla flaskor och 
burkar som innehåller vätskor av olika, mest okända, 
slag. 

– När man bor på en ö hittar man alltid saker som 
samlats på hög sedan typ hundra år. Då får man klura 
en del på hur de ska sorteras, säger Johanna och håller 
upp en flaska ”Aki Special” – en produkt hon inte har 
någon aning om vad det är. 
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Vid en av de containers med inbyggda kompressorer 
som tar hand om allt skräp står Emelie Ronnersjö och 
ser till att rätt sak hamnar på rätt ställe. 

– Lite chockad är man ju över att det finns så mycket 
skräp. Någon måste ha släpat ut allt en gång i tiden, 
det är nästan svårt att förstå det kretsloppet, säger hon. 

”Obelix” tar emot allt avfall utom asbest och gamla 
bildäck. Var de sistnämnda hamnar – om de inte 
spikas upp på någon gammal brygga – är något man 
inte gärna diskuterar öppet. För alla vet ju att saker 
kan eldas upp eller dumpas till sjöss – och även om 
ambitionsnivån för sopsorteringen är skyhög i dag 
jämfört med tidigare så finns alltid risken att saker och 
ting ändå hamnar på havets botten. 

– Generellt är folk duktiga på att sortera, det är lite 
olika från ö till ö. Men nästan alla vill göra rätt, säger 
Emelie Ronnersjö. 

Förra året konstaterade Länsstyrelsen i en rapport att 
avfallshanteringen i skärgården både ”förundrar och 

fascinerar”. Den är komplex, kostsam och det finns 
inget uttänkt, övergripande system för hur det ska 
fungera. Även om problemen liknar varandra i alla sex 
skärgårdskommuner är det stora skillnader i 
förutsättningar – därför är det också svårt att hitta en -
universallösning, noterade rapportförfattaren. 

Dessutom är det många kockar är inblandade; 
skärgårdskommunerna, Region Stockholm, 
Skärgårdsstiftelsen, intresseorganisationer för 
exempelvis skärgårdsnäringar, båtlivet, lokala 
näringsidkare och privatpersoner. 

Rapporten innehöll bland annat en enkät som 2 237 
öbor (fastboende och fritidsboende) svarat på. Den 
visade att man överlag är mycket nöjd – dock inte med 
möjligheterna till källsortering. Värmdö är den enda 
kommunen som har permanenta 
återvinningscentraler. 

I Värmdö är man också mycket nöjd med 
grovsophämtningen, till skillnad mot i Norrtälje, 
Österåker och Vaxholm, där tillgängligheten är sämre. 
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I två timmar har ”Obelix” legat förtöjd vid 
ångbåtsbryggan på Södermöja när det är dags att 
backa ut. Tre snopna öbor på fyrhjulingar med 
fullastade släp missar förtretligt båten med en 
hårsmån. Men Lars Jonasson, som hunnit bli av med 
sex släpvagnsflak skräp är nöjd: 

– Äntligen har man lite plats så att man kan samla på 
sig lite mer skräp, säger han och skrattar.  

Ulrika By 

ulrika.by@dn.se 

Fakta. Grovsophämtning 
Detta tar grovsopfärjan emot: 

El-avfall, metallskrot, farligt avfall, returpapper, 
kartong, glasförpackningar 

Vitvaror inklusive kyl/frys, träavfall som inte är 
impregnerat eller målat 

Restavfall som inte går att återvinna, exempelvis 
möbler, madrasser och spegelglas. 

Skärgårdskommunerna i Stockholm är Norrtälje, 
Österåker, Vaxholm, Värmdö, Haninge och 
Nynäshamn. 
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01 ”Man får inte vara 
för pryd, varken som 
tillverkare eller 
bärare” 
I jämställdhetens anda visas nu för tiden även 
män nakna i var och varannan film och tv-
serie. Det har gjort behovet av penisattrapper 
större. Maskören Daniela Mengarelli har fått 
beröm för den hon gjorde till ”Kärlek och 
anarki”. ”Det häftigaste är när man inte kan 
avgöra om det är lösa delar eller på riktigt”, 
säger hon. 

Man behöver inte vara utbildad fysiker eller kunnig 
inom fluidmekanik för att tillverka en löspung, men 
det hjälper. 

När maskören och perukmakaren Daniela Mengarelli 
fick i uppdrag att göra en penisattrapp till tv-serien 
”Kärlek och anarki” ringde hon upp en kollega för 

rådfrågning. Han började då prata om Arkimedes 
princip: att ett föremål som sänks ner i vätska trycker 
undan motsvarande storlek på föremålet som sänks 
ner. 

Så om man ska skapa en löspung… 

– Så ska man doppa den faktiska pungen i ett glas med 
vatten, för att på så sätt räkna ut hur mycket material 
som kommer behöva användas när man ska modellera 
protesen. 

Nu behövdes dock inget scrotum skapas, bara penisen. 
Den skapades för en scen där huvudpersonen Max 
(Björn Mosten) uppträder i bara mässingen på en 
släktträff, som del av en utmaning i det sociala spel 
han och Sofia (Ida Engvoll) bedriver i ”Kärlek och 
anarki”. 

Daniela Mengarelli är utbildad på Stockholms 
konstnärliga högskola. Hon har senast gjort 
maskdesign för Netflixserien ”Störst av allt”, nya 
säsongen av ”Mäklarna” och Peter Grönlunds 
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familjedrama ”Goliat”. Penisen hon tillverkade i 
”Kärlek och anarki” var hennes första, men hon har 
sedan dess fått förfrågan om att tillverka ytterligare en 
för en annan produktion. 

Protesen blev nämligen mycket omtalad. 

– Jag läste ett inlägg på en gaysida där de hade rankat 
den som den hetaste penisen. Den aspekten tänker 
man inte på, man är så krass och inriktad på det 
tekniska, säger hon och tillägger att protesen var lite 
tilltagen i storlek. 

– Den är förvisso gjord efter skådespelarens mått, men 
sen lade jag till några millimeter för att försäkra mig 
om att lösdelen verkligen täckte området. 

Det finns även andra saker att ta i beaktning, säger 
hon: väderförhållanden när scenen görs, om det är 
stressigt på inspelningen, och andra saker som kan 
påverka den faktiska penisens form och storlek. 

Penisattrapper har blivit allt vanligare. Dels av 
politiska orsaker, att blicken på nakna kroppar inte 

måste vara manligt heterosexuell. Den objektifiering 
som så länge skett av kvinnokroppen kan nu även ske 
av manskroppen. Skådespelaren Kevin Bacon, som 
visade upp sig i all sin prakt i en scen redan i ”Wild 
things” på 90-talet, lanserade 2015 hashtaggen 
#freethebacon för att få manliga skådespelare att i 
jämställdhetens tecken kasta av sig kläderna inför 
kameran. 

Men det finns även en juridisk aspekt. Eftersom filmer 
som går upp på biografer måste förhålla sig till 
åldersgränser när nakenhet visas – och därför en 
minskad målgrupp – så kan tv-serierna vara mer 
vågade i sitt berättande. En hel flora av lösfallosar har 
sedermera tagit plats i rutan: Alexander Skarsgårds 
attrapp väckte stor uppmärksamhet i HBO:s ”Big little 
lies”, Matthew Rhys har berättat om processen när han 
fick välja penis inför sin blottarscen i ”Girls”. De har 
dykt upp i ”Westworld”, ”Sex education”, ”American 
gods”, ”Game of thrones”, ”Easy”, ”Normala 
människor”, ”The deuce” och ”Euphoria” (som gick 
från en enstaka penisprotes i pilotavsnittet, till att 
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redan i nästa episod klämma in 30 penisar i en och 
samma scen). 

Eftersom det har blivit så omtalat tror Daniela 
Mengarelli att det kommer finnas i folks medvetande 
oftare när man ser en penis på film eller tv. 

– Men det är högst individuellt huruvida skådespelare 
känner sig hjälpta eller stjälpta av det. När jag pratat 
med vissa skådisar som varit många år i branschen 
säger de ”Gud så bökigt, det är väl inte så farligt att 
vara naken.” 

– Men från produktionens håll tror jag att det kommer 
att bli vanligare att man åtminstone ställer frågan om 
en attrapp ska användas, ungefär som att man jobbar 
med intimitetskoordinatorer vid sexscener nu. Förut 
var det inte ens ett alternativ. 

För att tillverka protesen utgick hon från penisens 
längd och omkrets – mått hon fick skickade till sig – 
och skapade sedan en stomme (”den ser ut ungefär 
som en banan”). Därpå skulpterade hon fram en 

modell i lera som man kunde gjuta silikonattrappen av. 
Mengarelli jämför den med en tunn hylsa eller kondom 
som sträcker sig upp över blygdbenet. Den limmas 
sedan på plats och skärs upp underifrån på baksidan så 
att den faktiska penisen kan läggas inuti skalet. 

– Eftersom den befinner sig inuti höljet, där alltifrån 
ollonet till basen är supertunt, så hänger och beter sig 
attrappen som en riktig penis, med samma tyngd. Det 
är inga delar som har fyllts i. 

Sedan fick skådespelaren bära protesen för att se om 
den kändes bekväm och såg naturlig ut. Det är lätt att 
föreställa sig hur skådespelaren i en så sårbar och 
utsatt position gärna vill plussa på attrappens 
dimensioner för att få en mer respektingivande 
fysionomi. 

– Han hade ingen fåfänga kring att den skulle se ut på 
ett visst sätt. Men jag sa ändå: ”Det som sen blir 
slutresultatet är hur folk kommer tro att du är skapad, 
så att du är okej med det. Du får välja om du faktiskt 
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vill vara naken.” Men han kände sig bekväm med att gå 
vidare med protesen. 

Ur ett rent filosofiskt perspektiv kan man alltså fråga 
sig varför attrappen ens behövs? I betraktarens öga 
framstår det ju ändå som det verkliga könsorganet. 

– Dels av bekvämlighetsskäl – att inte behöva visa sig 
helt naken – men också för att allt möjligt kan hända 
när man ska filma. Det blir ju ett stressmoment om det 
är den egna penisen som visas; om den skulle dra ihop 
sig av kyla, eller om man råkar få erektion. Det kan ju 
hända även om man hela tiden tänker att man inte ska 
få det. 

Hur är det då att som maskör se andra löspenisar på 
film. Tänker man på hantverket och hur de kan tänkas 
ha skapat den? 

– Att ha det här yrket gör att alla lösa delar man ser på 
film triggar ens tankeverksamhet och hur man själv 
hade gjort. Det kan även gälla spektakulära 
åldersmaskeringar, eller hur de skapade trollutseendet 

i en film som ”Gräns”. Men jag har inte tänkt på det 
angående löspenisar, utan mer tänkt att det kan vara 
det när jag sett en. Det häftigaste är när man inte kan 
avgöra huruvida det ens är lösa delar eller på riktigt. 

I ”Kärlek och anarki” tillverkade Mengarelli även 
könshåret på den kvinnliga karaktären Sofie, som visar 
sig naken i en simhall. Däremot behövdes ingen 
lösvagina tillverkas, en attrapp som däremot Charlotte 
Gainsbourg berättat att hon bar i Lars von Triers 
”Nymphomaniac”. 

– I ett sådant fall tänker jag att man gör en avgjutning 
av personens vagina. Rent tekniskt är det ungefär som 
när man gjuter av ett öra, vilket är väldigt vanligt. 
Sedan fäster man den som när man skulpterat en 
annan del; gör tunna kanter och limmar in så att de 
inte syns. 

Vad är svårast i processen? 

– Man får inte vara för pryd, varken som tillverkare 
eller bärare. När man prövar attrappen kan det bli lite 
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obekvämt. Och så måste man stämma av att hudfärgen 
på penisen stämmer med hur attrappen är målad, så 
att den smälter in mot skådespelarens egna färger. Vi 
fick justera en del av färgerna i postproduktionen av 
”Kärlek och anarki” av det skälet, och även könshåret – 
peruken vi hade knutit till attrappen blev lite burrig, 
lite väl mycket 70-tal. 

När man väl skapat sin första penis, är det då enkelt att 
göra om det med en ny? 

– Det skulle nog vara lättare än första gången, men det 
skulle inte ske i en handvändning. Alla penisar är olika 
men grundkonceptet är detsamma – däremot är frågan 
om den ska vara erigerad eller slak, om den har är en 
speciell form eller vinkel. Så det skulle fortfarande 
innebära en ordentlig tankeprocess. Jag laborerade 
mig fram ordentligt med formen till den här delen, 
men tack vare värdefulla råd och tips från mycket mer 
erfarna och väldigt skickliga kollegor i branschen – 
samt inte minst mina två grymma maskörkollegor 
Ingela Larsson och Emelie Henriksson – så blev det 
bra! 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 

KÖNSPROTESER I URVAL. 

”Swiss army man” (2016) 

I den märkliga filmen där Daniel Radcliffe från ”Harry 
Potter” spelar ett lik har han en penis som fungerar 
som kompass. Den var tillverkad av mekaniska delar 
och styrdes med två spakar av filmteamet. 

”Big little lies” (2017) 

Scenen där Nicole Kidman slår till Alexander 
Skarsgårds blottade kön med en tennisracket fick 
Aftonbladet att publicera artikeln ”Alexander 
Skarsgårds penis välter internet”. 

”The overnight” (2015) 

Luke Wilson och Adam Scott visar i den här relations-
komedin upp sig med varsin protes: en gigantisk 
respektive pytteliten. 
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”Girls” (2017) 

Det tredje avsnittet av den sjätte säsongen består av ett 
enda långt samtal mellan huvudpersonen och en 
författare om sexuell makt. Det slutar med att han 
lägger sig jämte henne och drar fram sitt könsorgan. 

”Boogie nights” (1997) 

Mark Wahlberg insats som porrstjärnan Dirk Diggler 
var lika omtalad för hans skådespelarprestation som 
slutscenen där han blottar sin fejkpenis. 

”Sex education” (2020) 

I andra säsongen av serien om den unge pojken Otis 
sexuella uppvaknande visas en scen där han onanerar i 
en bil samtidigt som hans mamma knackar på rutan. 
Scenen gjordes med en penisprotes och med schampo 
som substitut för sperma. 

01 Ola Andersson: 
Förslaget om 
marknadshyror kan få 
ödesdigra 
konsekvenser 
Behöver vi mer segregation i Sverige? Behöver fler 
medborgare stängas ute från bostadsmarknaden? Det 
är det väl ingen som tycker, säger ni. Januariavtalet 
inleds ju med en uppräkning av de utmaningar vi står 
inför, och ökande segregation räknas bland de största, 
näst efter klimatförändringarna!  

Läs det finstilta, säger jag. I avtalets punkt 44 står att 
marknadshyror skall införas för nybyggda bostäder. 
Effektivare sätt att öka segregationen finns inte. 

I veckan väntas utredningen som har tagit fram 
förslaget bli officiell. Genomförs det kommer våra 
storstäder att bli ännu mer segregerade när de som 
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inte har råd med högre hyror trängs undan. I stället för 
att bygga billiga bostäder till de som redan i dag har 
svårt att hitta en bostad, kommer nybyggda bostäder 
att göras så dyra som möjligt. Fastighetsägarna får ta 
ut vilka hyror de vill, utan att förhandla med 
Hyresgästföreningen. 

Tanken är förstås att högre hyror i nyproduktion skall 
locka fler att bygga hyresrätter. Problemet är bara att 
det inte är villiga byggare det är brist på. Där det råder 
bostadsbrist står de i kö för att bygga, redan med 
dagens hyror. 

Det är mark det är brist på. Det går inte att bygga 
bostäder om det inte finns mark som kommunen 
planlagt för bostäder. Det spelar ingen roll vad vi hittar 
på, gör inte kommunerna fler planer blir det ändå inga 
bostäder byggda. 

Problemet i Sveriges storstadsområden är att 
kommunerna i decennier planlagt för lite bostadsmark. 
Därför är bostadsköerna långa och bostadspriserna 
höga. 

Men om kommunerna börjar göra planer för fler 
bostäder, skulle inte högre hyror öka byggtakten? 
Svaret på den frågan vet vi tyvärr. Vi har ju redan en 
marknad med oreglerade priser: 
bostadsrättsmarknaden.  

Efter valet 2014 ökade flera kommuner i Stockholms 
län takten i sin planering för bostäder. Stockholms stad 
fördubblade målen för nya detaljplaner, andra 
kommuner gjorde likadant. Äntligen fick 
bostadsbyggare den mark de köat för. Utbudet av 
nybyggda bostadsrätter ökade snabbare än efterfrågan. 
Marknaden reagerade som marknader då gör: priset 
föll och byggandet rasade.  

2020 byggdes 40 procent färre bostadsrätter än 2017. 
Bostäder är inte varor med bäst före-datum. Den som 
säljer bilar, kläder eller grönsaker måste sälja till det 
pris marknaden är beredd att betala, annars sjunker 
värdet på varorna och de blir värdelösa. Så är det inte 
på bostadsmarknaden.  
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Mark i växande städer sjunker inte i värde med tiden. 
Ägaren kan vänta tills priset blir det rätta. Det var 
precis vad som hände på bostadsrättsmarknaden. När 
priset sjönk la byggarna sina projekt på hyllan i väntan 
på bättre tider. Antalet nybyggda bostadsrätter 
minskade, men inte efterfrågan. Priserna sköt alltså i 
höjden. 

Hyror sätts däremot i förhandling. Risken att de skall 
åka bergochdalbana är noll, och byggtakten kan hållas 
uppe. I Stockholms län byggdes 40 procent fler 
hyresrätter 2020 jämfört med 2017. Men införs 
marknadshyror i nyproduktion är risken stor att 
hyresrättsbyggandet blir lika instabilt som byggandet 
av bostadsrätter. 

Marknadshyror på nyproduktion ökar segregationen, 
permanentar bostadsbristen och stänger ute ännu fler 
från möjligheten till en egen bostad. Det är ett 
katastrofalt förslag som kommer att få ödesdigra 
konsekvenser för hela det svenska samhället. Det 
måste stoppas till varje pris. Ola Andersson 

01 ”Oerhört stor skam 
att vara vuxen med 
ätstörningar” 
Hanna Wirdegård hade svår anorexi under 
tonåren och stora delar av den senare 
skoltiden tillbringades i kontakt med olika 
vårdinstanser. När hon till slut togs ur skolan 
och skickades till en specialistklinik kom 
vändningen. Men när hon blev gravid blossade 
problemen upp igen.  

– Jag är förvånad över att barnmorskorna inte 
reagerade. 

Hanna Wirdegård var 12 år när hon insjuknade i 
anorexi. Då hade hon redan skadat sig själv på olika 
sätt i flera års tid. 

– I dag förstår jag att det tidigt fanns en längtan efter 
att utsidan skulle harmoniera med min trasiga insida, 
säger Hanna Wirdegård. 
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I flera perioder var hon inlagd och sondmatades på 
sjukhus. Hon upplevde att vårdens fokus främst låg på 
hur hon skulle äta och vad hon borde väga, inte på de 
psykiska problemen som var orsaken till självsvälten. 

När Hanna Wirdegård var som sjukast var hon mycket 
mager. Hon vill inte att vikten ska stå utskriven i texten 
– andras minimivikt kan bli en målbild för andra med 
ätstörningar. Hon säger också att vikten säger väldigt 
lite om graden av sjukdom. 

– Det finns en rangordning inom ätstörningsvärlden 
där anorexi är ”finare” än bulimi. Det finns personer 
som aldrig lyckas gå ner och kan vara normalviktiga 
trots att de har mycket svåra ätstörningar. Det upplevs 
som ännu ett misslyckande för dessa personer. 

Under gymnasietiden hade hälsan försämrats så 
mycket att hon tvingades pausa skolarbetet och flytta 
till en specialistklinik för ätstörningar i Varberg. Det 
blev räddningen. 

– Där bestämde jag mig för att jag ville bli frisk, säger 
hon. 

Livslusten återfanns – men därifrån är vägen till ett 
friskt liv lång. Grundproblematiken var fortfarande 
olöst och många av verktygen som hon fick med sig 
under året kunde inte användas förrän decennier 
senare. När det var dags för universitetsstudier flyttade 
hon, och mannen som hon sedan skulle gifta sig och få 
barn tillsammans med, från Kalmar till Karlstad. 
Längtan efter att flytta långt bort var stor.  

– Allt jag önskade var att inte längre bli förknippad 
med mina ätstörningar. Jag valde att inte berätta för 
någon om min sjukdom. 

Hanna Wirdegård visste redan från senare tonår att 
hon skulle ha svårt att bli gravid. Anorexin hade 
påverkat hennes kropp, och hon hade varken 
ägglossning eller mens. När hon var 22 år påbörjade 
hon hormonbehandlingar vid en fertilitetsklinik. 
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– Min kropp var illa tilltygad, så vi fick gå varsamt 
fram. 

Och det tog tid.  

– Vi bestämde oss för att ge det tio år. Längre än så 
tror jag inte att vi skulle ha orkat. 

Efter sex år fick Hanna Wirdegård ägglossning för 
första gången – och redan vid första försöket blev hon 
gravid. Snart växte ett litet foster i hennes kropp. Men 
trots den hårda kampen för ett barn kantades 
graviditeten av oroskänslor. Till en början tyckte hon 
att det kändes skönt att kunna skylla en putande mage 
på en bebis. Men hon var besatt av tanken på att få, 
vad hon beskriver som, en perfekt liten mage. 

– Jag var livrädd för att få ett milligram extra fett. Det 
var bara magen som fick växa.  

Rädslan för att bli stor var ständigt närvarande, liksom 
rädslan för att få ett stort barn. Hanna vägde själv över 
fem kilo när hon föddes under traumatiska 
förhållanden. 

– Jag förstod det aldrig då, men i dag kan jag se att det 
grundade sig i min bottenlösa rädsla för att inte kunna 
älska ett stort barn. 

Men i kontakten med vården var det ingen som 
reagerade. Under åren då hon mött en rad olika 
vårdinstanser hade hon blivit expert på att manipulera 
vårdpersonalen. 

I dag förvånas hon över att barnmorskorna inte 
ifrågasatte hennes ältande. Hanna Wirdegård lyckades 
få två tillväxtultraljud för att kontrollera så att barnet 
inte var för stort, trots att hon själv bara gick upp ett 
par kilo under graviditeten. 

– Det är så märkligt att ingen frågade ”hur mår du 
egentligen?” i stället för att skicka i väg mig på det ena 
ultraljudet efter det andra. 

Att ha ätstörningar under graviditeten kan leda till 
komplikationer och risker för både mamman och 
barnet. 
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Var du aldrig orolig över att skada barnet när du hade 
kämpat så länge för att bli gravid? 

– Jo, dygnet runt. Jag hade otroligt mycket ångest över 
hur jag kunde riskera vårt barn för min kropps skull. 
Men rädslan för att få ett stort barn, och inte kunna 
älska det, var starkare än något annat.  

Dottern föddes fullt frisk tre veckor för tidigt. 

Hanna Wirdegårds ätstörningar lugnade sig när 
bebisen kommit, men när dottern var två år bröt 
Hanna lårbenshalsen under ett löplopp och blev 
hänvisad till ett år med kryckor och rullstol. Då 
utvecklade hon i stället den bulimi hon delvis lever 
med än i dag. Hon varvade hetsätning med att svälta 
sig, och när det blev möjligt med träning. 

Eftersom hon själv hade vuxit upp som ensambarn 
ville hon att dottern skulle få ett syskon. När det var 
dags för det andra barnet visste fertilitetskliniken 
vilken behandling som fungerade och det tog bara ett 
halvår innan hon var gravid igen. Den här gången hade 

oron som fanns under den första graviditeten lugnat 
sig, även om hon fortfarande inte ville gå upp för 
mycket. 

I januari 2013 föddes hennes andra dotter, även hon 
fullt frisk. Hanna hade fortfarande svårt att gå 
obehindrat och att ta sig fram med kryckor och 
samtidigt ta hand om en fyraåring och en nyfödd bebis 
var ingen optimal situation. Ätstörningarna eskalerade 
snabbt. För första gången som vuxen tog hon mod till 
sig och sökte specialistvård för sin ätstörning. Det blev 
en stor besvikelse. 

– Det finns en förväntan från omvärlden att man ska 
vara frisk när man lämnar tonåren. Som vuxen med 
barn och arbete borde man ha viktigare saker att tänka 
på, vilket gör skammen över att ha misslyckats mycket 
stark. 

– Det är ett hån hur illa anpassad ätstörningsvården är 
för vuxna. Det blev uppenbart att det inte fanns vare 
sig plats eller en genomtänkt behandling för oss över 
25. Jag kände mig som jag var 14 och tillbaka på bup.  
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Maken blev skickad till anhörigsamtal i grupp 
tillsammans med de ätstörda tonåringarnas föräldrar. 
Efter ett halvår med sporadiska samtal avslutade 
Hanna kontakten, fast besluten om att aldrig mer söka 
vård för sin ätstörning. 

Hanna Wirdegård beskriver hur det kan vara att leva 
som vuxen med en ätstörning i vardagen. Hon 
återkommer till stressen över att alltid behöva vara ett 
steg före. Det finns ett stort behov av kontroll. 

– Under alla sjuka år har jag räknat och bokfört så 
mycket kalorier att mitt liv periodvis var som en 
excelfil. Om jag skulle äta en bulle var det avgörande 
att det var den perfekta bullen, annars kändes det som 
slöseri med kalorier. En frisk person kanske äter en 
bulle och funderar inte så mycket mer på det. Allt kring 
mat var väldigt laddat, och är till viss del än i dag.  

Hon beskriver att det finns en stor utmaning att vara 
sjuk i bulimi med familj och barn. 

– Som förälder förväntas man ha skåpen fulla av 
Ballerinakex och kanelbullar att kunna bjuda halva 
grannskapet på en varm sommardag.   

Men att ha skåp och frys välfylld är en orimlig 
utmaning.  

– Jag kunde inte ens köpa hem glass på fredagen som 
vi skulle äta på lördagen. Det var stor sannolikhet att 
jag åt upp allt i min ensamhet samma kväll. 

Lögnerna för att få äta i smyg har varit många.  

– Jag kunde säga att jag skulle jobba en stund eller 
försvinna in i tvättstugan ett tag, sen var hela helgens 
ranson uppäten, och ofta mer därtill.  

Utan något professionellt stöd sviktade det psykiska 
måendet och när Hanna Wirdegård sökte hjälp för 
panikångest på vårdcentralen hösten 2019 blev hon 
remitterad till en psykoterapeut. 

– Jag ville bara ha någon att prata med, vem som helst. 
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Förväntningarna var låga men hon kom till vad hon 
beskriver som helt rätt person – en kvinna som inte var 
specialiserad inom ätstörningar. 

– Hon såg mig för den 39-åriga kvinna jag var. I 
samtalen med henne var jag aldrig något offer, i stället 
fanns där en ömsesidig respekt för varandras 
erfarenheter och kompetenser. 

Tillsammans började de att lägga ihop bitar och kunde 
se vad problematiken egentligen handlade om.  

– I mitt fall blev det tydligt att jag var tvungen att orka 
titta bakåt för att kunna titta framåt. 

Fullt frisk tror Hanna aldrig att hon kommer att bli, 
även om hon i dag är fri från skam och självhat. 

– ”Är du frisk nu?” frågar vänner från förr ibland, 
varpå jag alltid funderar över vad som är sjukt och vad 
som är friskt. Vem avgör det? Och vad ska jag göra 
med svaret, om jag hittar det en dag? 

Hannas man Jonatan medger att sjukdomen i perioder 
har varit svår att hantera. 

– Det har varit väldigt tufft bitvis men vi har alltid sagt 
att vi inte får sluta prata med varandra, säger Jonatan 
Wirdegård och fortsätter: 

– Jag har brytt mig om att hon ska må bra och att vi 
ska må bra tillsammans. Jag älskar henne för den hon 
är som person. 

Hanna är i slutskedet av en bok hon skriver om sina 
erfarenheter. 

Varför ville du skriva en bok? 

– Jag skriver boken som jag själv har saknat, om hur 
det är att vara vuxen och leva med en ätstörning utan 
att vara dödligt sjuk. Jag vill lyfta skammen från alla 
som likt mig lever ett till synes vanligt liv, men 
dagligen kämpar med sin ångest i det tysta. 
Ätstörningar är inte en tonårssjukdom, och det är 
viktigt att även vården inser det, säger Hanna 
Wirdegård.  
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Ida Yttergren 

ida.yttergren@dn.se 

Fakta. Hit kan du vända 
dig 
Enligt 1177 Vårdguiden kan ätstörningar under 
graviditeten leda till ökad risk för högt blodtryck och 
havandeskapsförgiftning, att barnet inte växer 
tillräckligt eller för mycket, för tidig födsel eller svaga 
värkar vid förlossning. 

Här kan du få hjälp: 

Berätta för barnmorskan om dina ätstörningar. 

Om du tidigare har haft kontakt med en specialist kan 
det vara bra att höra av sig till samma ställe igen. 

En fysioterapeut kan hjälpa till med att förbättra 
kroppsuppfattningen. 

En dietist kan ge råd om mat. 

Föreningen Frisk och fri arbetar mot ätstörningar. 
Telefon till stödlinje för dig som har ätstörningar: 
020–20 80 18. 

För närstående: 0200 – 125 085. 

Tjejzonen har en chatt kallad ätstörningschatten, där 
du som behöver stöd kan få hjälp, www.tjejzonen.se 

Källa: 1177 Vårdguiden 
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01 ”Fullvaccinerade 
bör få resa fritt” 
Fullvaccinerade kan snart slippa karantän och 
krav på covidtest vid resor i Europa, om EU-
kommissionen får som den vill. 

Med hänvisning till det förbättrade smittoläget 
och ökande vaccinationstäckning lägger 
kommissionen nu fram flera förslag för att 
underlätta resandet inom unionen i sommar. 

– Vi vill säkerställa att vi kan ta steg mot att 
återöppna våra samhällen under de kommande 
veckorna på ett säkert och samordnat sätt, 
säger hälsokommissionär Stella Kyriakides. 

Alla som är fullvaccinerade mot covid-19 bör 
efter två veckor undantas covidtest och 
karantän vid resor inom EU, föreslår EU-
kommissionen. Resenärerna måste dock ha ett 
giltigt EU-covidpass. TT 

01 Tidsintervall mellan 
doser ändras 
För alla i Region Stockholm som får sin första 
dos vaccin av Pfizer/Biontech eller Moderna 
från och med nu blir tidsintervallet till andra 
dosen sju veckor i stället för sex. 

Målsättningen är att fler ska få sin första 
vaccindos snabbare. 

Samtidigt gav regionen ett nytt besked om sms-
utskicket inför dos två. Det nya är att sms:et 
kommer ungefär en vecka innan, i stället för 
två. 

DN 
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01 Dagens datum 
Den 1 juni 1958 hölls det senaste nyvalet till Sveriges 
riksdag, efter att koalitionsregeringen mellan 
Socialdemokraterna och Centerpartiet hade spruckit 
på pensionsfrågan. Resultatet blev att det socialistiska 
blocket gick framåt med fyra mandat. Bara en gång 
tidigare har nyval hållits i Sverige, våren 1914. 

01 OECD höjer 
tillväxtprognosen 
Västvärldens ekonomiska 
samarbetsorganisation OECD höjer sin 
prognos för global tillväxt i år till 5,8 procent. 
Tidigare låg prognosen på 5,6 procent. 
Samtidigt varnar OECD för stor risk för 
bakslag då vaccinationsprogram mot covid-19 i 
utvecklingsländer går trögt, vilket medför en 
risk för muterade varianter av coronaviruset. 

TT-AFP-Reuters 
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02 Ledare: Pandemin 
avslöjade en osund 
svensk modell 
Ofta används ansvarsprincipen just för att slippa ta 
ansvar. Den synbara paradoxen levereras av 
krishanteringsforskaren Fredrik Bynander, chef för 
Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på 
Försvarshögskolan, i en granskning som Ekot sände i 
helgen. 

Principen ligger till grund för svensk krisberedskap, 
och säger att den myndighet som har ansvar för något 
under normala omständigheter behåller det även när 
något smäller till. Mottot är förknippat med 
närhetsprincipen, som går ut på att kriser ska skötas 
på lägsta möjliga nivå. 

Vid en första anblick ser det rimligt ut. Problemet 
uppstår när ingen bestämmer, och ingen tar ansvar för 
att det förmodligen är någon annan som gör det. 

Coronapandemin visade hur avlägset Sverige är från 
att vara ett föredöme. 

Ekot har gått igenom ett tiotal rapporter under 
dussintalet år om praktisk svensk krishantering. 
Omdömena är i flera fall avslöjande. Riksrevisionen 
skrev 2008 om oklar ansvarsfördelning och tvivelaktig 
beredskap. Tio år senare varnade man för brister i 
livsmedels- och läkemedelsförsörjningen om krisen 
kom. Fredrik Bynander säger att vi har en ”massa 
information om vad som inte funkar, men vi har inte 
gjort speciellt mycket åt det”. 

Ansvarsprincipen är också en stomme i den så kallade 
svenska förvaltningsmodellen. Regeringskansliet är 
ganska litet i internationell jämförelse, och i stället 
ligger resurserna på olika fristående myndigheter. 
Ministerstyre är inte tillåtet, även om regeringen 
skriver regleringsbrev och utnämner generaldirektörer. 
Oppositionen, oavsett politisk färg, brukar yla av harm 
när statsråd ändå har lagt sig i. 
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Men modellen innebär också att ingen myndighet kan 
säga åt någon annan vad den ska göra. Regioner och 
kommuner har därtill ett långtgående självstyre. 
Summan blir en stuprörsmentalitet där alla jobbar 
med sitt men ingen tar nationellt ansvar. 

Och det görs utredningar, analyser och rapporter, på 
längden och tvären. Sedan händer vanligtvis inte ett 
skvatt. 

Flodvågskatastrofen i Thailand 2004 blev till en 
tsunami av svenska misslyckanden. ”Tilltron till den 
svenska staten som yttersta garant för trygghet och 
säkerhet kom att skadas”, konstaterade 
Katastrofkommissionen året därpå. Det grundfel som 
definierades var att ”Regeringskansliet saknade en 
organisation för att hantera allvarliga kriser”. 

Göran Perssons socialdemokratiska regering hukade 
för kritiken. Alliansen inrättade ett 
krishanteringskansli i statsrådsberedningen, som 
Stefan Löfven sedan skeppade i väg till justitie-
departementet. 

Och när coronaviruset anlände visade sig 
krisberedskapen än en gång vara en chimär. 
Skyddsutrustning fanns inte, för regionerna hade tyckt 
att lagerhållning var för dyrt, och varken regeringen 
eller nationella myndigheter verkade ha en susning om 
det. Folkhälsomyndigheten manade till att skydda de 
äldre, men visste inget alls om tillståndet i omsorgen. 

Det tog månader innan coronatestning i breda grupper 
kom i gång, för Folkhälsomyndigheten tyckte inte att 
det var viktigt och ingen annan ville ta på sig att sätta i 
gång. 

Coronakommissionen kom fram till att ”anställda i 
äldreomsorgen lämnades i stor utsträckning ensamma 
att hantera krissituationen”. Så mycket för den svenska 
ansvarsprincipen när den sattes på prov. 

Samhällssystem är trögrörliga. Det betyder dessvärre 
att systemfel alltför sällan rättas till. I Eko-inslaget kan 
socialminister Lena Hallengren (S) ”inte se” att några 
grundläggande principer ska ändras. 
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Men Sverige behöver en ny princip. Enligt grundlagen 
styr regeringen riket. Det måste innebära att den också 
tar ansvaret när krisen så kräver. 

DN 2/6 2021 

02 Mitt barn ska ha A 
och skolmat kryddad 
med Himalaya-salt 
De flesta föräldrar har en sund inställning till skolan 
och inser att verksamheten inte kan skräddarsys för 
deras barn. Men så finns de andra. De som snarare ser 
skolan som en serviceinstans, som är skyldig att leva 
upp till krav som sträcker sig långt utöver ordinarie 
utbud. 

”Många tänker bara i termer av ’mitt barn’ i stället för 
att inse vikten av ett ’vi’ i skolan”, förklarar en rektor. 

Det märks exempelvis genom att var femte skolmåltid 
numera är specialkost. Det påverkar såväl anställda 
som övriga barn eftersom maten är dyrare, mer 
personalkrävande och innebär att resurser 
omprioriteras från gruppen till enskilda. En 
måltidschef förklarar att ”föräldrar ställer helt andra 
krav på individuella anpassningar i dag”, vilket i en del 
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fall är motiverat. Ett direktiv som dock sticker ut är att 
barnets mat ska kryddas med Himalaya-salt, vilket fick 
avslag. 

Dessutom blir nyordningen tydlig nu i slutet av 
terminen när betygen sätts. I en färsk undersökning 
från Lärarförbundet uppger en fjärdedel av 
högstadielärarna och en femtedel av gymnasielärarna 
att de har utsatts för hot eller våld från föräldrar under 
de senaste två åren, vilket ofta handlar om missnöje 
med betyg eller uteblivna insatser. 

Vidare uppger hela sju av tio i en tidigare studie att 
föräldrar har försökt påverka undervisningen, framför 
allt när det gäller betyg, upplägg och läxor. Exempelvis 
ringde en förälder till en högstadielärare en 
söndagskväll för att gapa, skrika och hota med att 
anmäla till Skolinspektionen, för att det hade 
uppdagats att en elev inte skulle få godkänt. En kollega 
i en gymnasieskola berättar att vårdnadshavarna i 
samband med betygssättning i regel skriver saker som 
”du har gjort fel”, utan att ha satt sig in i 
kunskapskraven. 

Den sortens påtryckningar är vanligare i skolor där 
föräldrarnas utbildningsnivå är högre än rikssnittets 
och deras titlar framgår ofta i klagomejlen. På senare 
tid har det gått så långt att Arbetsmiljöverket har 
märkt av attitydförändringen och vårdnadshavare som 
hör av sig till skolan med negativa synpunkter är ett 
växande arbetsmiljöproblem. 

Det gäller inte minst när de använder sig av oskicket 
att hota med att vidta åtgärder, som att hänga ut lärare 
i sociala medier, vilket Johanna Jaara Åstrand, 
ordförande i Lärarförbundet, vittnar om. Hon förklarar 
att många rektorer har tvingats upprätta särskilda 
rutiner där vuxna människor förbjuds att ta 
direktkontakt med enskilda pedagoger: ”Helt enkelt för 
att för många vårdnadshavare inte beter sig.” 

Är det någon som tycker att det är konstigt att var 
tredje högstadielärare funderar på att lämna yrket? 

Susanne Nyström 

susanne.nystrom@dn.se 
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02 ”Schweiz är för 
dödshjälp vad Polen 
var för aborter” 
När aborter var förbjudna i Sverige på 60-talet 
reste svenska kvinnor till Polen. Den som i dag 
vill ha hjälp med en värdig och självvald död 
tvingas resa till Schweiz. Nu behövs snarast en 
parlamentarisk utredning för att ge ökad 
kunskap och underlag för en lagändring, 
skriver Staffan Bergström, Torbjörn Tännsjö 
och Barbro Westerholm (L). 

DN. DEBATT 210602 

Flera aktuella studier tyder på att Schweiz blivit det 
land dit allt fler svenskar med obotliga sjukdomar reser 
för att få hjälp att avsluta livet när lidandet blivit 
outhärdligt. Svenska lagstiftare förbjuder fortfarande 
döende patienter att få frivillig dödshjälp i Sverige och 
blundar för den diskriminering som tvingar mindre 

välbeställda medborgare att skrinlägga dyra resor till 
Schweiz. Den svenska läkarkåren har börjat inse det 
orimliga i detta och över 40 procent av tillfrågade 
läkare i en alldeles färsk attitydundersökning är nu 
positiva till att frivillig dödshjälp legaliseras i Sverige. 
Detta är den högsta siffran någonsin. Det kan inte stå 
länge på förrän Läkarförbundet tvingas byta fot i 
denna fråga. 

Det finns likheter mellan hur våra folkvalda har 
lagstiftat om hur sjukvården bör hantera lidandet och 
ofriheten vid livets början och vid livets slut. När abort 
var illegal i Sverige hade vi ”abortturism” till Polen. 
Frivillig dödshjälp när allt hopp är ute är fortfarande 
illegal i Sverige, vilket medför en alltmer ökande 
”dödshjälpsturism” till Schweiz. Kommer vi i en nära 
framtid att i backspegeln betrakta båda formerna av 
”turism” som relikter av en gammalmodig moralism, 
som underkände individens självbestämmande? 
Mycket talar för det. 

Innan den svenska abortlagen antogs 1975 hade 
riksdagen länge haft bristande kunskaper om lidandet 
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och ofriheten vid livets början för kvinnor som blivit 
oplanerat gravida och tvingades genomgå osäkra 
aborter, ofta med livet som insats. Många debattörer 
ventilerade farhågor om den föreslagna abortlagens 
förödande effekter. Man förebådade sexuellt lättsinne 
med bristande ansvar för p-medel. 

En religiös opinion menade att respekten för livet 
skulle urholkas och att en brutalisering skulle komma 
med oöverskådliga konsekvenser för det svenska 
samhällets etiska normer och deras utveckling. Vissa 
talade till och med om ”det sluttande planet” och 
utmålade ett skräckscenario med förflackning av 
människovärdet, sena ”fosterfördrivningar” och till och 
med barnamord. 

Vi har snart ett halvt sekels erfarenhet av den svenska 
abortlagen och vi kan se tillbaka på en seger inte bara 
över kvinnors dödlighet och sjuklighet i de osäkra 
aborterna. Men också slutet på abortresorna till Polen 
för de kvinnor som hade råd, som till slut följdes av 
den nutida allmänna tillgängligheten av säkra aborter. 
Inget enda parti i Sveriges riksdag vill i dag återgå till 

tiden före 1975. Men fortfarande tvingas den som vill 
ha hjälp med en värdig och självvald död att resa till 
Schweiz. 

Det finns många paralleller mellan debatten under 
decennierna innan abortlagen kom till stånd 1975 och 
debatten de senaste decennierna om behovet av 
lagstiftning om frivillig dödshjälp. De etiska 
farhågorna och svårigheterna vid livets början och vid 
livets slut är likartade. 

Varför är det så svårt att få till stånd en medvetenhet i 
riksdagen om den obotliga sjuklighetens inneboende 
ofrihet för den döende patienten? Och varför är 
insikten så dålig i samma riksdag om den ytterligare 
ofrihet som påtvingas samma döende patient när den 
palliativa vården sviktar? 

I ett växande antal europeiska länder pågår nu både 
politiska och juridiska processer som leder till att 
frivillig dödshjälp blir avkriminaliserad. Alldeles 
nyligen (i början av maj 2021) fattade det mäktiga 
tyska läkarförbundet ett beslut som motsatte sig 
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rådande förbud att hjälpa obotligt sjuka patienter att 
avsluta sina liv. Detta var väntat sedan den högsta 
tyska författningsdomstolen i februari i år fastslagit att 
förbudet mot frivillig dödshjälp strider mot den tyska 
konstitutionen. 

I Storbritannien har hälsoministern Matt Hancock 
tidigare varit motståndare till dödshjälp men ändrat 
uppfattning efter samtal med sir Paul Cosford (medical 
director of public health England), avliden i lungcancer 
vid 57 års ålder och författare till en gripande artikel i 
British medical journal om frivillig dödshjälp där han 
kallar det nuvarande förbudet för ”omänskligt” och 
manar alla att lämna sina låsta positioner: 

”Vi måste lämna skyttegravarna på vardera sidan av 
debatten och titta öppet på de problem som 
människor står inför i slutet av sina liv. Vi måste 
förstå varför rationella, laglydiga människor ibland 
känner sig tvungna att resa till Schweiz för sådan 
vård. . . Detta säger oss förvisso att våra nuvarande 
vårdrutiner är omänskliga.” 

Det brittiska läkarförbundet (BMA) har nyligen gjort 
en enkätundersöknng bland sina medlemmar, varvid 
hela 61 procent av de svarande ansåg att BMA borde 
överge sin negativa syn på frivillig dödshjälp när allt 
hopp är ute och inta en neutral position. Både de tyska 
och brittiska läkarförbunden går alltså åt samma håll. 
Vi gissar att det svenska snart kommer att följa efter. 

God palliativ vård kan inte hjälpa alla. Även när den 
goda palliativa vården finns kan stundom dess 
verktygslåda vara tom. 

Ett belysande exempel är Alva Myrdals sista 
fruktansvärda dagar i livet, nyligen skildrade av hennes 
dotter Kaj Fölster i DN (30/4 2021): 

”Jag visste inte mycket då, men när jag mer och mer 
såg hur fruktansvärt mina föräldrar mot sin vilja 
tvingades till allt lidande, förstod jag hur inhuman 
lagen var och hur grymt dess förespråkare dömer 
andra till oerhörd pina. (. . .) Jag ser ständigt för mig 
Alvas förtvivlade längtande ögon. Gunnars 
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hjälplöshet inför samhällets grymhet. Ett lidande 
ingen palliativ vård kan lindra.” 

Därför behövs en parlamentarisk utredning för att ge 
ökad kunskap och bättre underlag för en eventuell 
lagändring. Vi vädjar till våra riksdagsledamöter att 
snarast tillsätta denna utredning. 

Staffan Bergström, professor emeritus i internationell 
hälsa vid Karolinska institutet, specialist i obstetrik-
gynekologi och ordförande för Rätten till en värdig död 

Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk 
filosofi, skriver om eutanasi och abort i boken 
”Etikprofessorn” (Fri Tanke) 

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, läkare, 
adjungerad professor i läkemedelsepidemiologi 
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02 Regionerna får höjt 
coronabetyg 
Förtroendet stiger återigen på bred front för 
både myndigheter och regioner. Det visar DN/
Ipsos mätning om svenskarnas syn på 
coronakrisen. Många är ändå fortfarande 
oroliga för belastningen på sjukvården. 

Sedan en tid minskar smittspridningen i större delen 
av landet. Samtidigt rullar vaccinationerna på. 
Omkring 5 miljoner svenskar har fått åtminstone en 
dos. 

Det mer hoppfulla läget i pandemin återspeglas i DN/
Ipsos nya undersökning om hur väljarna ser på 
samhällets sätt att tackla krisen. Med start i höstas 
sjönk förtroendet för de centrala aktörerna när den 
andra vågen svepte fram över Sverige. I majmätning 
sker ett positivt trendbrott på bred front. 

Andelen som uppgav att de hade stort förtroende för 
sin region var i april nere på bottennoteringen 32 
procent. I maj ökar andelen med 8 procentenheter till 
40. Det är med bred marginal den mest positiva 
förändringen för regionerna under det dryga år som 
DN/Ipsos har ställt frågan. Till bilden hör att 
regionerna har ansvaret för att organisera den 
vaccinationskampanj som nu pågår. 

Svenskarnas ljusare bild av läget syns på flera andra 
sätt i undersökningen. Andelen med stort förtroende 
för myndigheterna generellt stiger med 7 
procentenheter, från bottennoteringen 29 procent i 
april till 36 procent i maj. Förtroendet för sjukvården 
stiger nästan lika mycket, från 57 till 63 procent. 

Trenden syns också i varierande grad när DN/Ipsos 
frågar specifikt om hur man bedömer 
Folkhälsomyndigheten, statsepidemiolog Anders 
Tegnell, Socialstyrelsen och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på Ipsos: 
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– Det här måste tolkas som en vändning uppåt. Men 
det som driver siffrorna är nog snarare pandemins 
utveckling och vaccinationerna än att myndigheterna i 
övrigt skulle göra något mycket bättre än tidigare, 
säger han.  

Samtidigt är det fortfarande långt kvar till det höga 
förtroende som exempelvis Folkhälsomyndigheten och 
Anders Tegnell åtnjöt i pandemins början. 

– De återvinner förtroende mer än att de skapar nytt, 
säger Nicklas Källebring. 

Ljusningen syns också i att oron är lägre bland dem 
som svarat på enkäten. Andelen som är bekymrad över 
svensk ekonomi är den lägsta sedan pandemin bröt ut. 
Oron för smitta är också i avtagande, liksom oron för 
att Sverige inte vidtagit tillräckliga åtgärder. 

Noterbart är dock att det fortfarande finns en utbredd 
oro för belastningen på sjukvården. Den andelen ligger 
kvar kring 80 procent.  

– Budskapet om det ansträngda läget i vården verkar 
ha gått fram, säger Nicklas Källebring. 

Betyget på politikernas insatser har förbättrats 
marginellt i majmätningen. Ungefär 3 av 10 tycker att 
regeringen har hanterat pandemin bra och ungefär lika 
många bedömer insatsen som dålig. Samma nivåer 
gäller för statsminister Stefan Löfven (S). Fortfarande 
får oppositionen sämre betyg. 

Bedömningen av socialminister Lena Hallengrens (S) 
insats mildrades i samband med att hon berättade att 
hon har diagnosticerats med cancer och genomgår 
behandling för detta. Bilden består i maj, med ungefär 
en tredjedel som gör tummen upp medan en knapp 
fjärdedel gör tummen ner. 

Nicklas Källebring noterar ett tydligt könsmönster i 
bedömningen av politikernas insatser, där män är mer 
kritiska än kvinnor. 

Hans Rosén 

hans.rosen@dn.se 
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Fakta. Så gjordes 
undersökningen 
Ipsos har genomfört 1 248 digitala intervjuer md 
röstberättigade väljare under perioden 11–23 maj 
2021. Utifrån ett slumpmässigt urval svarade 501 
personer via SMS med svarslänk. 747 intervjuer 
gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt 
rekryterad webbpanel. 

Frågorna som ställdes var: 

Vilket förtroende har du för (...)? Vilken oro känner du 
för Coronasmittan när det gäller följande (...)? Hur 
tycker du att följande har hanterat Coronautbrottet? 
(...) 

02 Tuffare låneregler 
kan bli verklighet 
Bostadspriserna ”skenar”, konstaterar 
Finansinspektionen och utesluter inte hårdare 
låneregler. Amorteringskravet återkommer i höst. Men 
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen 
utesluter inte fler åtgärder. Han nämner absoluta 
tillåtna skuldtak, översyn av ränteavdraget och 
tvingande åtgärder att ha mer bunden ränta, som 
exempel på åtgärder som andra länder har. 

TT 
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02 1,5 
miljoner svenskar är nu fullvaccinerade mot 
covid. 5 223 973 vaccindoser har getts i Sverige, 
baserat på vad regionerna har rapporterat in 
till det nationella vaccinationsregistret. 3 737 
139 personer har fått åtminstone en dos. Av 
dessa har 1 486 834 fått två doser, mot-
svarande 18,2 procent. 

TT 

02 1,3 
procent. Så mycket landade prisuppgången på 
bostadsrätt på i maj jämfört med april. Med hänsyn 
taget till säsongseffekter är uppgången ännu högre, 1,6 
procent. Det visar Danske Banks siffror för 
utvecklingen av bostadsrättspriserna i Stockholm. 
Siffrorna i huvudstaden brukar spegla bilden för övriga 
större marknader. 

TT 
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02 Uteserveringarna 
fylldes när krogarna 
fick ha öppet lite längre 
igen 
Från och med tisdagen får alla krogar i hela 
landet hålla öppet till klockan 22.30.  

Öppningen togs emot med glädje av 
stockholmarna som inte var sena att fylla ute-
serveringsplatserna i city.  

–Det kändes som att mina bästa år i livet togs 
ifrån mig, säger Freja Wallentin om pandemin. 

Hon sitter med en kompis på en uteservering på 
Medborgarplatsen. Det har inte blivit mycket uteliv 
under de senaste månaderna. De har längtat och säger 
att det känns härligt.  

– Det har varit svårt att gå ut. Jag jobbar sent, till 18–
19. Och då är det ingen idé att gå ut för allt stänger ju 
nästan direkt, säger Freja Wallentin till DN vid 21-
tiden.  

Men känslorna har varit blandade. Freja Wallentin 
berättar att hennes föräldrar jobbar på akuten och har 
sett pandemin på nära håll.  

– Jag känner mig jätteskyldig när jag ens blir ledsen 
över att man inte kan göra allt som man vill på grund 
av restriktionerna. Men samtidigt så var jag 18 när det 
började och nu är jag 20. Så det kändes som att mina 
bästa år i livet, när jag ska gå ut och hitta på roliga 
saker, togs ifrån mig.  

Det är riktigt mycket folk på stan, hon och kompisen 
My Persson kommer inte att gå vidare till en annan 
krog.  

– Nej, det känns inte som att man skulle komma in. Vi 
pratade om att det vore kul att gå ut på fredag men vi 
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tror inte att det kommer att finnas plats för att alla 
kommer att vilja vara ute, säger Freja Wallentin.  

Trots sina blandade känslor inför restriktionerna 
tycker hon att det var dags att lätta på dem lite nu.  

– Ja, nu till sommaren. Annars tror jag att folk ändå 
hade hittat andra sätt att umgås. Kanske träffats på en 
fin utsiktsplats eller så. Men nu på krogen så sitter 
man ju ändå på samma ställe och restriktionerna med 
avstånd och så är fortfarande samma som innan. Och 
det är viktigt att följa dem, säger Freja Wallentin.  

Alexandra Carlsson Tenitskaja 

alexandra.carlsson.tenitskaja@dn.se 
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03 ”Risk att en fjärde 
covidvåg i höst drabbar 
främst barn” 
Den stora farhågan inför hösten är en fjärde 
våg som främst drabbar ännu ovaccinerade 
barn, med risk för långtidscovid, 
hyperinflammation och i värsta fall ytterligare 
dödsfall. Men skolmiljön kan göras säkrare för 
både elever och personal genom ökad 
ventilation, munskyddsanvändning, snabbtest 
och striktare karantänsregler, skriver 26 
forskare. 

DN. DEBATT 210603 

Från början trodde man att barn inte blir sjuka när de 
infekteras med det nya coronaviruset. I de första 
rapporterna från Wuhan föreföll de vara skonade. Vi 
vet i dag att så inte är fallet. Smittspridningen bland 
barn har blivit alltmer uppenbar. Men omfattningen av 

deras sjuklighet är inte allmänt känd. Vi har därför 
tagit fram statistik på barns smitta, följdsjukdomar och 
dödlighet i covid-19, med betoning på situationen i 
Sverige. 

Hur stor andel av Sveriges barn har blivit smittade 
med coronaviruset? 

Den 27 april publicerade Folkhälsomyndigheten en 
studie där man mätt hur stor andel av befolkningen 
som hade antikroppar mot det nya coronaviruset (sars-
cov-2, mätt mellan 1–12 mars). Det finns flera möjliga 
felkällor i studien och det är inte säkert att siffrorna är 
representativa för befolkningen, men eftersom barn 
inte har testats för aktiv infektion (med pcr) under en 
stor del av pandemin utgör de resultaten det bästa 
underlaget vi har i dag. 

I studien fann man att barn mellan 0 och 19 år var den 
del av befolkningen som hade högst andel antikroppar 
(22,5 procent). Särskilt uttalat var detta i 
åldersgruppen 10–19 år (26,4 procent). 
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Den officiella siffran för antal barn som testat positivt 
för covid-19 (pcr) till och med den 28 maj är 167 000. 
Men baserat på Folkhälsomyndighetens studie av 
antikroppar till den 12:e mars är detta en 
underskattning. Om man i stället går efter deras 
antikroppsdata skulle cirka 540 000 barn haft 
infektionen fram till 12 mars, och med överföring av 
siffrorna till 22 maj (25 procent av 341 000 nya pcr-
konstaterade fall) blir den totala siffran cirka 630 000. 
Det är en fjärdedel av Sveriges barn. 72 av dem har 
vårdats på intensivvårdsavdelning. 

För långtidscovid, långvariga symtom relaterade till en 
covid-19- infektion, saknar vi en tydlig definition och 
därmed även vederhäftig statistik. En undersökning 
från Storbritannien anger att över ett av tio barn fort-
farande har symtom fem veckor efter konstaterad 
smitta. 

En granskad studie från Italien anger att mer än vart 
fjärde barn har symtom i mer än fyra månader. 
Siffrorna stämmer väl med observationen att 10–30 
procent av barn drabbas av långtidscovid i Israel. I 

Norge har en studie visat att mer än hälften av 16–30-
åringar har symtom efter ett halvt år, men de 
undersökte inte de yngre barnen. 

Baserat på de 164 000 barn som FHM konstaterat 
smittade med pcr, innebär de siffrorna att mellan 
dryga 16 000 och 50 000 barn har eller har haft 
långtidscovid i Sverige. Uppskattningen av antalet 
smittade barn baserad på Folkhälsomyndighetens 
rapport om antikroppspositivitet skulle ge en betydligt 
högre siffra. Exakt hur länge barnen med långtidscovid 
är sjuka vet vi inte. Vi vet att barn kan vara sjuka 
längre än ett år. 

En ovanlig men mycket allvarlig följdsjukdom till 
covid-19 är så kallad hyperinflammation, eller MIS-C. 
Internationella siffror visar att en stor andel av barnen 
som får denna sjukdom behöver intensivvård. I USA 
har MIS-C drabbat 3 742 barn, i Tyskland 323 barn, i 
Danmark 25 och i Sverige 234 barn. Sverige har med 
andra ord haft 9,8 registrerade fall av MIS-C per 100 
000 barn (ålder 0–19), vilket är dubbelt så många som 
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i USA (5), fyra gånger fler än i Danmark (2,2) och 
nästan sex gånger fler än i Tyskland (1,7). 

I Folkhälsomyndighetens statistik framgår att 13 barn i 
Sverige har dött på grund av covid-19. I Danmark har 
ett barn avlidit, i Norge två och i Finland har inget barn 
dött. Detta representerar en 7,7 gånger så hög 
barnadödlighet av covid-19 i Sverige som genomsnittet 
i våra grannländer. 

Allt tyder emellertid på att 13 döda barn i covid-19 är 
en underskattning. Under den första vågen i pandemin 
registrerades endast ett barn som avlidit av covid-19 i 
Sverige. Under våg två registrerades nio barn och 
under våg tre hittills tre barn (grafen). Anledningen till 
denna skillnad är oklar. Kanske muterade viruset 
mellan våg ett och våg två och blev avsevärt farligare 
för barn. Men det kan även vara så att barnen som dog 
av covid-19 under den första vågen aldrig fick 
diagnosen och att fel dödsorsak registrerades. 

När en familj drabbas av covid-19 kan det förstås 
drabba barnen hårt på andra sätt – genom att en 

förälder eller vårdnadshavare får långtidscovid, eller 
till och med dör. I Sverige har 152 personer i åldrarna 
30 till 50 år avlidit i covid-19, en siffra många gånger 
högre än i våra grannländer. 

Vi måste orka ta till oss det faktum att pandemin 
hittills drabbat många barn. Den stora farhågan inför 
hösten är en fjärde våg som främst drabbar ännu 
ovaccinerade barn, med risk för långtidscovid, 
hyperinflammation (MIS-C) och i värsta fall ytterligare 
dödsfall. Flera av virusvarianterna är dessutom mindre 
känsliga för nuvarande vaccin, och intrycket är att flera 
varianter drabbar barn och vuxna hårdare än det 
ursprungliga viruset. 

De goda nyheterna är att skolmiljön kan göras säkrare 
för både elever och personal genom ökad ventilation, 
munskyddsanvändning, snabbtest och striktare 
karantänsregler. Digital undervisning för dem som inte 
kan gå i skolan (till exempel på grund av långtidscovid 
eller riskgrupp i familjen) kan erbjudas. Och i dagarna 
har vaccinering av barn ner till 12 års ålder godkänts av 
EU och EMA. 
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234 barn i Sverige har drabbats av MIS-C, tiotusentals 
av långtidscovid, 72 har vårdats på iva i akut infektion 
och barns dödlighet i viruset är nästan åtta gånger 
högre här än i våra grannländer. Orkar vi ta in dessa 
fakta kanske vi får kraft att omvandla svenska skolor 
och förskolor till en säkrare plats än de hittills varit 
under pandemin. 

Anders Vahlne, professor emeritus och f d 
chefsöverläkare i klinisk virologi, Karolinska institutet 
och sjukhuset 

Andrew Ewing, professor i kemi och molekylärbiologi, 
Göteborgs universitet, KVA 

Björn Olsen, överläkare, professor i 
infektionssjukdomar, Uppsala universitet 

Bo Lundbäck, professor emeritus, lungsjukdomars 
kliniska epidemiologi, Göteborgs universitet 

Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i mikrobiell 
patogenes, Karolinska institutet 

Emil J Bergholtz, professor i teoretisk fysik, 
Stockholms universitet 

Fredrik Elgh, överläkare och professor i virologi, Umeå 
universitet 

Gunnar Klein, läkare och professor, Örebro universitet 

Gunnar Steineck, senior professor i klinisk 
cancerepidemiologi, Göteborgs univ. 

Jan Lötvall, professor i klinisk allergologi, Göteborgs 
universitet 

Jana Bergholtz, PhD, europeisk patientföreträdare för 
sällsynta sjukdomar 

Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i globala 
studier, Göteborgs universitet 

Johanna Höög, docent i cellbiologi, Göteborgs 
universitet 

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, 
Karolinska institutet 
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Leif Bjermer, seniorprofessor, specialist i lungmedicin 
och allergologi, Lunds universitet 

Lena Einhorn, med dr i virologi 

Marcus Carlsson, docent i matematik, Lunds 
universitet 

Marie Gorwa, professor i mikrobiologi, Lunds 
universitet 

Nele Brusselaers, docent i klinisk epidemiologi, 
Karolinska institutet 

Ola Stenqvist, docent i anestesi och 
intensivvårdsmedicin, Göteborgs universitet 

Olle Isaksson, professor emeritus i endokrinologi, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Per Widlund, docent i cell och molekylärbiologi, 
Göteborgs universitet 

Sigurd Bergmann, professor emeritus, Norwegian 
university of science and technology 

Sture Eriksson, docent i geriatrik, Umeå universitet 

Åke Gustafsson, med dr i virologi, tidigare chef för 
mikrobiologi och vårdhygien, Region Gävleborg och 
Region Uppsala 

Åke Lundkvist, professor i virologi, Uppsala universitet 

Artikelförfattarna är medlemmar i Vetenskapsforum 
Covid-19 

03 Stora bostadsrätter 
knappar in på ettorna i 
pris per kvadratmeter 
Bostadsrätter med fyra eller fler rum ökar 
mycket snabbare i pris än vad ettor gör på 
många platser i landet. Trenden är tydligast i 
Stockholmsförorterna men i några kommuner 
har fyrorna till och med blivit dyrare än 
ettorna per kvadratmeter. 
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– Det har blivit betydligt dyrare för en familj att flytta 
till en större bostad och mycket svårare att kunna 
stanna kvar i samma område, säger Hans Flink, 
försäljnings- och affärsutvecklingschef Svensk 
Mäklarstatistik. 

Generellt brukar ettor vara dyrare per kvadratmeter än 
större lägenheter men den regeln börjar sättas på prov 
i flera kommuner i landet. Nya uppgifter från Svensk 
Mäklarstatistik visar att gapet i pris per kvadratmeter 
mellan ettor och lägenheter med fyra eller fler rum har 
sjunkit rejält i flera kommuner sedan förra året. 

Snittpriserna i hela Sverige från januari till maj 2021 
jämfört med samma period 2020 visar på en 
prisökning med åtta procent bland ettor och elva 
procent bland lägenheter med fyra eller fler rum. 

Men i flera kommuner i landet har skillnaderna varit 
mycket större. Störst var den i Nacka och Järfälla 
kommun. I Nacka steg priserna på ettor med 3 procent 
men 21 procent på större bostadsrätter. I Järfälla var 

prisökningen 1 procent på ettor och 20 procent på 
större bostadsrätter. 

I Malmö, Eskilstuna och Skövde är trenden tydligaste. 
Här har lägenheter med fyra eller fler rum till och med 
blivit dyrare per kvadratmeter än ettor, vilket är unikt. 

– Det är städer med relativt billiga bostadspriser så 
förklaringen kan vara att prisökningarna ändå varit 
överkomliga för köparna, säger Hans Flink. 

I Stockholms stadsdelar finns samma fenomen i 
Vasastan/Norrmalm där en etta i snitt kostat 110 837 
kr per kvadratmeter under 2021 och en lägenhet med 
fyra rum eller fler, 111 806 kr per kvadratmeter. 

Under året har priserna på villor ökat i rekordtakt och 
nya krav på större ytor i och med pandemin och 
hemmajobbande har angetts som en stor orsak. De 
kommuner som enligt Svensk Mäklarstatistik haft 
störst prisökning på lägenheter med fyra eller fler rum 
är generellt de kommuner där villorna redan är väldigt 
dyra. 
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– Om man köpte en villa i en Stockholmsförort för 
ungefär fem år sedan har man i princip bott gratis då 
värdeökningen kan täcka både räntorna och 
boendekostnaderna, säger Hans Flink. 

Eftersom villapriserna har stigit rekordartat gör det att 
fler familjer som vill flytta till en större bostad inte 
längre har råd med ett hus utan satsar på en större 
bostadsrätt i stället, enligt Hans Flink. 

Den ökade efterfrågan på större bostadsrätter ger sig 
till känna i prisökningen. Nacka och Järfälla kommun 
är de tydligaste exemplen på detta. På ett år har de 
större bostadsrätterna ökat 19 procentenheter mer i 
pris än ettorna där. 

– Om man tar Nacka som exempel så är det inte 
konstigt då husen där i regel är väldigt dyra. I och med 
de rekordstigande villapriserna har väldigt få råd att 
köpa hus där och man vänder sig mot en större 
bostadsrätt i stället, säger Hans Flink. 

Markus Botsjö 

markus.botsjo@dn.se 

Fakta. Här täpps prisgapet 
igen mest 
Prisökning 2020–2021, i procent. 

Kommun Ettor Fyror 

Nacka 3 21 

Järfälla 1 20 

Södertälje 6 21 

Karlstad 11 23 

Haninge 7 19 

Malmö 10 22 

Linköping 9 21 

Solna 3 11 

Eskilstuna 1 10 
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Täby 2 10 

Kalmar 14 22 

Norrtälje 1 9 

Källa: Svensk Mäklarstatistik 

03 ”Låt så många som 
möjligt få dela på 
kolonilotter” 
I kolonilotter och trädgårdsföreningar är aktiviteten 
just nu som högst och kolonilotten blir en träffpunkt 
för människor. Det finns vissa bestämmelser runt hur 
det ska fungera. Man måste bo i samma kommun som 
kolonilotten finns. Eftersom intresset är stort finns, i 
alla fall i min kommun, en kölista att skriva upp sig på. 

Intresset för kolonilotter har varierat. Om man ser 
tillbaka i tiden var intresset inte så stort, men under 
coronapandemin är intresset större än någonsin. 
Kolonilotten ger en möjlighet att komma ut och hitta 
lugnet. 

Nyligen flyttade jag från storstaden till en mindre 
kommun. Jag kontaktade genast de lokala 
kolonilottsföreningarna för att få tillgång till en bit 
mark att odla grönsaker på. 
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Det första jag fick veta var att man var tvungen att 
skriva upp sig på en kölista, vilket jag genast gjorde. 
Samtidigt kom det till min kännedom att det finns 
personer som har upp till fem kolonilotter, vilket fick 
mig att börja fundera. 

Kolonilotten är en utomordentligt bra mötesplats, där 
människor kan träffas. Det gör att fler borde ta 
möjligheten att skaffa sig en kolonilott. I stället för att 
sitta hemma kan man ses utomhus, grilla och ha 
trevligt, något som är absolut nödvändigt i 
pandemitider. 

Det var tråkigt att se att en del av kolonilotterna i 
föreningen stod tomma och var övervuxna med ogräs. 
Jag ringde upp ordföranden och frågade om det är 
rättvist att en del har fem kolonilotter när andra inte 
kan få tillträde till föreningen. Vad säger det om hur 
demokratin i föreningen fungerar? 

Jag fick ingen kolonilott i föreningen, men står i kö för 
att få en. Ett tips från en vän ledde till att jag sökte mig 

vidare till en annan trädgårdsförening, men jag har 
inte fått något svar från dem ännu. 

Jag funderade över denna situation under ett par dagar 
innan jag bestämde mig för att skriva denna insändare. 
Jag undrar nu hur det ser ut i övriga Stockholms län. 
Och hur ser det ut i hela landet? 

Är det så att kösystemet ser bra ut på papperet, men 
det finns genvägar för släktingar och vänner till de som 
delar ut kolonilotterna? Finns det någon kontroll av 
hur dessa fördelningar går till? Är det kanske dags att 
granska de kommunala verksamheter som ansvarar för 
fördelningen av kolonilotter och hur dessa 
fördelningar görs? 

Låt så många som möjligt få dela på kolonilotterna så 
att så många som möjligt av skattebetalarna kan få 
möjlighet att skaffa sig en kolonilott. Detta ökar 
glädjen, och delad glädje är mer än dubbel glädje. 

PS. En positiv sak hände när min nya granne såg mig 
bland kolonilotterna häromdagen. Jag fick en bit mark 
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av hennes kolonilott att odla på och jag och min fru har 
nu börjat plantera. Vi rensar ogräs och tände grillen för 
att bjuda andra, precis hur roligt och trevligt som helst. 
I går kom en granne på kolonilotten och gav oss 
rabarber. Vi gjorde en rabarberpaj och vi åt den 
tillsammans. Plötsligt fick vi genom kolonilotten nya 
vänner! Det känns som om livet, trots eländet, har sina 
goda stunder. DS. 

Rahman Mridha, Kungsängen 

03 Niklas 
Wahllöf: Varning för 
masspsykos när 
vikingarna ska ut och 
härja igen efter ett år i 
karantän 
När vi nu återinträder i ett mer normalt liv på 
gator och torg blir många glada igen. Det finns 
många goda skäl till det, men vissa kollektiva 
saker har vi inte saknat. De med socialt 
introverta drag lär få stå ut med dumheter i 
sommar.  

I ett New Yorker-nummer nyligen fanns en illustration 
där en kvinna försöker dra sin motspjärnande man ur 
skuggorna och in i en upplyst lokal full av minglande 
folk: ”Nej! Inte socialt återinträde!”, lyder undertexten 
om man litar till min översättning. 
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En skämtteckning bara, en löjeväckande man obekväm 
i en grupp okända glada människor. Men en på pricken 
aktuell bild. 

När restriktionerna lättade i tisdags och etermedierna i 
sin populistiska kättja gick ut och frågade ”folk på 
stan” hur underbart det gamla normala nu skulle bli 
igen, ställdes förstås inte motfrågan: ”Och vad säger du 
om att massjippona åter blir en faktor att hantera i ditt 
liv?” 

Otänkbart. Och vad skulle människan på, säg, 
Drottninggatan ha svarat? Att tanken på hur hela 
familjer snart målar ansiktena gula och blå, sveper sig i 
nationsflaggan, tar på sig vikingahjälm i plast och 
vrålar ”heja!” ur uppslagna lägenhetsfönster till 
fotbollsmatcher som de inte skulle ägna ens ett getöga 
om det inte handlade om Sverige, skrämmer vettet ur 
vederbörande?  

Att när fotbolls-EM drar i gång om någon vecka blir 
det ett strålande exempel på den groteska metamorfos 
som klubblagsfotbollen då genomgår – från genuint 

intresse för spelet till nationalistisk masspsykos? Nej, 
såvida inte vederbörande önskar firas upp i närmsta 
träd, dömd för fanflykt. 

Det vimlar av exempel på jippon som när flera nu får 
samlas och andas varandra i ansiktet igen kommer att 
rasa över oss. Hopp- och springtävlingar i innerstan 
varenda helg från arla bittida. Vokalgrupper som legat 
i träda ett år kommer a-dum-a-dum-a-dum-yeah!-
jazza loss i kollektivtrafiken. Världens största 
kräftskiva vid världens längsta långbord kommer att 
arrangeras i en stenbelagd park. Frisörer springa 
maratonlopp utklädda till saxar.  

Ni vet, antalet meningslösa massevent kommer att 
explodera i och med öppningen av det samhälle som i 
och för sig aldrig varit helt stängt. Till mångas glädje. 

Här finns en svår paradox. Å ena sidan är många 
kroppar tätt tillsammans en krockkudde mot 
eventuella sociopatiska uttryck. Ensamma galningar 
som inte vill att andra ska få glädjas, kvävs snabbast 
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bland många andra. Å andra sidan behöver det inte 
finnas en rakt motsatt sida.  

I vår tid, när personlighetstyperna är fler och mer 
väldefinierade än någonsin, visar forskning att så 
många som tjugofem procent av oss bär på introverta 
drag. Mer eller mindre. Det är nu inte någon diagnos 
av typen som man genast måste skriva en självbiografi 
om, ingen sjukdom, ingen överdriven ilska eller 
asociala böjelser.  

Den introverta älskar människor, sin familj och sina 
vänner, men kanske inte precis alla andra människor 
hela tiden. Den känner sig obekväm och hämmad i 
större grupper, framför allt om de består av okända 
eller är spontant uppkomna, den odlar hellre sin 
integritet än tycker som alla andra, den har svårt att 
utan förberedelser uttala sig på ett möte, exempelvis. 

Det finns forskning som visar allt, om man vill, men 
om de med övervägande introverta drag ens vore en 
liten del av de tjugofem procenten är det ändå en 
jättefråga. För när vi nu väcker det lite större sociala 

livet kommer det att vara byggt för deras motsats. 
Arbetslivet kommer åter att söka efter en ”utåtriktad, 
driven lagspelare” och inte en eftertänksam blyger som 
jobbar bäst själv och i små, tajta grupper.  

Den som sedan står på aw med plastglas i hand och ler 
krampaktig, bredvid en trafikled där flåsande massor 
drar fram i ett motionslopp. Och tänker: kan man 
kräva återinträde i social distansering? 

Niklas Wahllöf 

niklas.wahllof@dn.se 
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03 Lantisarna har blivit 
livsfarliga på film och 
tv 
Våldsamma och testosteronstinna eller 
inskränkta och smutsiga. Persongalleriet är 
minst sagt begränsat när landbygdens invånare 
tar plats i några av den senaste tidens filmer 
och tv-serier. 

– Detta fungerar naturligtvis bara om 
filmmakarna utgår från att landsbygden är 
främmande för publiken, säger filmvetaren 
Mats Björkin. 

Två män sitter i en bil på väg genom ett lantligt 
landskap. Det sägs inte var de befinner sig, men 
knoppande björkar kantar vägen och man förstår att de 
är någonstans i det av Kristdemokraterna döpta 
”hjärtlandet”, en mytologisk svensk inlandsbygd som 
existerar i skymundan från storstädernas inflytande. 

För säkerhets skull beskriver den ene mannen, äldre, 
var de befinner sig – inte geografiskt, utan existentiellt: 
”Inget skitfolk som far omkring här uppe… storstan, 
nej fy fan... här kan man va sig själv!” 

Det är en monolog tjock med ekon från Norrlands 
Gulds gamla reklamfilmer: en plats på vischan där 
man tillåts vara sig själv utan att någon lägger sig i. 
Men för tittaren är det knappast någon paradisisk plats 
som skildras. Här häckar mansklubbar i gillestugan, 
super, drar i sig omåttliga mängder tjack, slåss, lyssnar 
på Sven-Ingvars, spelar biljard. Den lilla orten är ett 
rått, pundarpatriarkalt machosamhälle där chanslösa 
snubbar slåss på stadshotellet och de äldre är 
genomruttna rasister. 

Filmen, ”Vitt skräp”, har biopremiär på fredag den 4 
juni och faller in i en trend som har blivit allt starkare i 
svensk film: en skildring av landsbygden som farlig och 
ogästvänlig, befolkad av kallblodiga kriminella. 

I mars hade andra säsongen av tv-serien ”Jägarna” 
premiär och recensionernas innehållsförteckningar 
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myllrade av smuts, svett, jaktscener och ”stereotyp 
norrländsk vilda vischan-atmosfär”.  

I den första svenska Netflixfilmen, Alain Darborgs 
”Red dot” som hade premiär i februari, reser ett 
krisande Stockholmspar på romantisk 
norrskenssemester till Norrland. Väl där möts de av 
fientliga ortsbor och finner sig jagade genom snötäckta 
skogar av en skytt med lasersikte, varifrån titelns röda 
prick kommer.  

Mats Björkin är docent i filmvetenskap vid Göteborgs 
universitet. Han ser riktningen som 
landsortsskildringar tagit de senaste decennierna, efter 
den första ”Jägarna”-filmen 1996, som i huvudsak 
amerikanskinspirerad, från filmer som ”Den sista 
färden”.  

– Jag skulle tro att det är en genrefråga, att göra det 
”främmande” farligt. Något som naturligtvis bara 
fungerar om filmmakarna utgår från att landsbygden 
är främmande för publiken. Med undantag från några 

av skaparna av ”Jägarna” är väl landsbygden också 
främmande för många svenska filmare. 

Något som skulle kunna ses som stöd för Björkins 
hypotes är att i fjol gick 35 av Konstnärsnämndens 
projektstöd till regissörer från Stockholm, och bara ett 
till en regissör från Norrland.  

Även Jens Assur, som 2017 skildrade bondelivets slit i 
filmen ”Korparna”, pekar på ett amerikanskt inflytande 
i svenskt filmskapande. Och även han nämner John 
Bormans ”Den sista färden” som exempel. 

– Den inledande ”banjoduellen” och den grymma 
”skrik som en gris”-scenen är för evigt synonyma med 
folket på landsbygden. Filmbranschen har ett 
gemensamt, kollektivt referensbibliotek som alla 
hämtar inspiration ifrån. De svenska filmbolagen har 
dessutom länge strävat efter att försöka utveckla 
projekt efter en amerikansk modell och struktur; hårt 
mallade med förväntade vändpunkter och tydliga 
protagonister och antagonister, säger han.  
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De tydliga antagonisterna betyder i det här fallet oftast 
män, gärna klädda i flanell eller skinnpaj, inte sällan 
råbarkade eller bara kufiga. 

– Till att börja med befolkas den svenska landsbygden 
på film mest av män. De är obildade och lindrigt 
begåvade. Inskränkta och elaka. Tack vare att jag har 
små barn har jag blivit introducerad till serien om 
brorsorna Leif och Billy på SVT (om två lågbegåvade 
landsortsbor som ger sig in i en knarkdeal, reds anm). 
Jag tycker det är briljant humor, som leker med 
schabloner och fördomar. Men det är satir. När den 
här typen av karaktärer utgör kärnan i en thriller eller i 
ett drama är det inte lika kul. 

I ett avsnitt av podcasten ”Landet” säger Ola Stockfelt, 
professor vid Institutionen för kulturvetenskaper på 
Göteborgs universitet, angående landsortskufarnas 
framställning i film och på tv: ”Jag har träffat sådana 
män, de finns i verkligheten… det konstiga är att det 
får bli så representativt för någonting när det 
egentligen är ganska ovanligt.”  

Överrepresentationen av stereotypa provinsiella 
särlingar ser Mats Björkin som ett sätt att effektivisera 
berättandet.  

– Med en typ som publiken känner igen slipper man 
lägga tid på att individualisera rollfigurerna.  

Filmhistoriskt, förklarar han, har landsbygden 
genomgått flera olika faser i svensk film. Under 1910- 
och 1920-talen, den svenska stumfilmens guldålder, 
dominerade 1800-talets romantiska syn på landskapet 
(i betydelsen naturen) och dess invånare. Under -
efterkrigstiden samexisterade den gamla romantiska 
landsbygden i flera Bergmanfilmer med filmerna om 
Åsa-Nisse, som populariserade landsbygdsbon som lite 
udda, men klurig och ganska harmlös – men i tydlig 
kontrast mot folkhems-Sveriges stads- och 
förortsfokus. 

De motpolerna har också återkommit i flera moderna 
verk. Jens Assur jämför filmernas konflikt mellan stad 
och land med ett kolonialt berättargrepp, där de 
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boende på landsbygden ses som vildar som ska frälsas 
av den fria och upplysta storstadsmänniskan. 

– Det är delvis tematiken i filmer som ”Änglagård”, 
”Jägarna” och ”Så som i himmelen”. Landsbygdens 
folk är intoleranta och fördomsfulla, sätter sig emot 
förändring och utveckling och har ingen respekt för lag 
och ordning. Frälsaren från staden, kolonisatören, är 
den enda som kan leda dem rätt. 

Gemensamt för ”Red dot”, ”Vitt skräp” och ”Jägarna” 
är de lokalboendes aktning för blodsband och rötter till 
platsen, och en fientlighet mot de som kommer utifrån. 
”Hon är inte främlingsfientlig, bara fientlig mot 
främlingar”, som Johannes Kuhnkes figur förklarar en 
kvinnas beteende i ”Red dot”. 

Det eskalerar dock snabbt. I filmen skriver 
landsortsborna ”svartskalle” på Stockholmsparets bil, 
och de svarar genom att kalla dem ”incestbrorsor”. 
Som jämförelse omnämns de fastboende gestalterna i 
”Vitt skräp” som ”inavlade jävla as”. 

Kritiker av ”Red dot” kallade det problematiskt hur 
landsortsbor målades upp som mordiska kepskillar. I 
DN:s recension ondgjorde sig Helena Lindblad över 
hur filmen ”oförtrutet spinner loss på temat med akut 
främlingskap mellan urbana storstadsmänniskor och 
läskiga lantisar…. Fördomar och klichéer om livet 
utanför innerstadens trygga hamn flödar.” 

Enligt filmens regissör Alain Darborg var det ett 
medvetet val att använda sig av genrens klichéer för att 
vagga in publiken i någonting bekant, för att därpå 
rycka undan mattan för tittaren när twisten kommer i 
slutet. 

– Våra huvudpersoner är två fördomsfulla 
storstadsbor, men det är också deras egna fördomar 
som till viss del försätter dem djupare i knipa. Hade de 
inte haft förutfattade meningar om ortsborna hade det 
kanske gått annorlunda. När twisten kommer förstår vi 
också att huvudpersonerna inte på långa vägar är de 
oskyldiga offer som premissen utlovar. De är inte 
storstadsbor ”på fel plats vid fel tillfälle”. 
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Enligt Darborg skilde sig den svenska kritiken från 
mottagandet i internationella medier. 

– Det var intressant att se hur man i den svenska 
kritiken till stor del fokuserade på klichéerna och 
polariseringen mellan storstad och landsbygd, medan 
man i den internationella kritiken tog fasta på helt 
andra aspekter av historien: moral, rasism, fördomar, 
kvinnlig hjälte. 

Kanske har det att göra med det lokala perspektivet, en 
kulturell närhetsprincip. Svenska kritiker provocerades 
av hur svensk landsbygd framstod, på samma vis som 
en liknande debatt uppstod i USA kring filmen ”The 
hunt” i förfjol. Den handlar om lågutbildade 
landsortsbor som jagas som sport, och blev snabbt ett 
hatobjekt för konservativa politiker – så till den grad 
att filmen stoppades tillfälligt från biograferna. 

Här i Sverige var dock mottagandet desto mer 
avslappnat: Mårten Blomkvists recension i DN kallar 
filmen en ”uppiggande satirthriller som parodierar 
polemiserande”. 

Alain Darborg säger att frågan om stad och land är 
komplex, och att man ska vara medveten om hur man 
använder sig av stereotyper.  

– Men rent generellt tror jag inte att vuxna människor 
bygger sin verklighetsbild på fiktiva berättelser i tydligt 
filmiska genrer. 

Kristofer Ahlström 

kristofer.ahlstrom@dn.se 

Fler filmer om farlig svensk landsbygd. 

”Midsommar” (2019) 

I Ari Asters skräckfantasi om Sverige verkar en 
mordisk naturmystisk sekt i Hälsingland. Ringdans, 
ättestupa och offerriter samsas under 
midsommarsolen. 

”Goliat” (2018) 

Peter Grönlunds fyrfaldigt Guldbaggebelönade 
krimdrama handlar om en knarklangande familj i en 
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bruksort där drömmen om frihet ställs mot plikt och 
ett tungt socialt arv. 

”The ritual” (2017) 

Fyra brittiska turister åker till Sareks nationalpark i 
Jokkmokk, men stöter på semestersabotörer i form av 
en aggressiv religiös kult som dyrkar fornnordiska 
gudar. 
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03 Ödesdigra ting sker 
nu, också inom språket 
Språket är en avgörande del av vår identitet. 
Det är där vi möts, det är där vi förmedlar det 
som vi medvetet vill uttrycka. Därför måste vi 
nu ge akt på de förrädiska glidningar som 
hotar de politiska grundbegreppen, skriver 
Sven-Eric Liedman. 

”Jag gick i en flumskola!” 

Det var Jan Björklunds förklaring till varför han inte 
visste vad ”luguber” eller ”aritmetik” betydde. Han var 
utbildningsminister på den tiden och uppträdde i 
något tv-program. 

Det var förstås en usel förklaring. Man kan lära sig nytt 
hela livet. Det är bara demenssjukdomar som sätter 
stopp för läroprocessen. 

Varje måndag sitter jag snällt och ser på Vetenskapens 
värld i SVT. Nya horisonter öppnar sig. Och på tisdagar 
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när vi äter middag är det Språket i P1. Svenskan är en 
kontinent som ständigt och obevekligt förskjuts. 

Det är också den kontinent som jag är född på. Jag 
känner lukten och smaken av nästan alla ord i 
svenskan. Smidigt har jag anpassat mig efter de flesta 
förändringar som språket genomgått under min livstid. 
När jag började skolan 1946 stötte jag på riktigt gamla 
ord som jag inte hade en aning om vad de betydde. 
Varje morgon i småskolan sjöng vi psalmen ”Jesu, låt 
mig städse börja…”. ”Städse” var ett vilt främmande 
ord för mig. Jag såg städet i bysmedjan framför mig 
men fick ingen mening i det. 

I dag lever ordet väl bara vidare i trädgårdsböckernas 
”städsegrön” om cypresser och rhododendron. 

Orden som man behärskar avgör räckvidden på det 
man kan uttrycka eller föreställa sig. Med ord möblerar 
vi vår värld. Vi kan uttrycka både kärlek och avsky 
mycket exaktare om vi har ett rikt nyanserat språk. 
Växter som vi vet namnet på avtecknar sig tydligare än 
de för oss namnlösa. När jag var pojke kunde jag alla 

bilmodeller som dök upp på vägarna. I dag kan jag 
nästan inga. En trafikerad gata blir bara en massa 
blänkande plåt. 

De främmande språken ger oss tillträde till andra 
föreställningsvärldar. Varje språk strukturerar 
verkligheten lite annorlunda. 

Den gymnasielinje jag följde skulle göra oss polyglotta. 
Den var gammal redan då, linjen var från 1933, och 
den tjänstgjorde sista året när jag tog studenten som 
privatist 1956. Den rymde mycket latin, och franska 
var det viktigaste moderna språket. Engelska och tyska 
kom jämsides på sladden. 

Så annorlunda nu. Det är engelska, engelska, engelska. 
Man lär sig ungefär beställa på restaurang på det andra 
språk som man valt. Men så många unga rör sig lätt 
och obehindrat på engelska. Den musik som de lyssnar 
på är på engelska. Engelskan sipprar in i deras egen 
svenska. 

733



För mig är svenska det språk jag verkligen odlar. Det 
andra är bruksspråk som hjälper mig igenom en 
underbar mängd böcker och artiklar, trevliga 
personliga möten och en och annan konferens eller 
föreläsning. Det är svenskan som är mitt medium. 

Och denna svenska förändras alltså. Det har den alltid 
gjort. Ibland får jag en känsla av att språk förändras 
snabbare än människor. En stadig ström av ord får 
plats i svenska ordböcker och ordlistor varje år, och 
ungefär lika många försvinner, dödförklarade. I år har 
”statement” blivit ett svenskt ord, medan ”dvärgalåt” 
har raderats. Nej, jag skulle aldrig använda 
”statement” på svenska. Och dvärgalåt – ordet är 
ganska vackert, men nog måste man kunna hitta ett 
annat för att beskriva stora delar av den politiska 
debatten i dag? 

Jag tycker om att läsa svenska texter från 16- och 1700-
talen. Men jag använder inte gamla ord därifrån, även 
om de ofta ter sig mustiga. Äldre idéhistoriker gjorde 
det. ”Fäförundran” är väl ett underbart ord? Man 
riktigt ser kreaturen framför sig, liksom man ser 

människorna som tappar hakan inför något i grunden 
trivialt. 

Nya ord behövs ständigt för en ny verklighet. 
Facebook, Twitter och Instagram kommer in med de 
sociala medierna. Covid-19 är ett färskt ord. 
Förhoppningsvis försvinner det ur vardagsspråket efter 
hand, liksom coronaavstånd. Med mobil menade man 
för femtio år sedan ett rörligt konstverk, i dag en 
tingest som nästan alla har inom räckhåll. 

Annan ny verklighet kan man ogilla, som elsparkcyklar 
och influerare. De finns där ändå, opåverkade av min 
motvilja. 

Men det finns förändringar av språknormerna som jag 
inte tänker rätta mig efter. Jag skulle aldrig kunna tala 
om ”universum” i pluralis. Varför inte i stället för 
denna besynnerlighet ta steget fullt ut och tala om 
”univers” med ”universer” i pluralis? ”Fakta” är ett 
annat sorgebarn. Nyligen hörde jag Kristian Luuk i tv 
tala om ”ett fakta”. Någon äldre farbror korrigerade 
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honom milt: ett faktum. Men när blir ”fakta” både 
singularis och pluralis i påbjuden svenska? 

Språket är en avgörande del av vår identitet. Det är där 
vi möts, det är där vi förmedlar det som vi medvetet 
vill uttrycka (miner och gester kommer på köpet). Det 
utgör grunden för den mänskliga kulturen. 

Många andra djur har också språk. Men deras språk 
saknar begrepp, alltså betydelseenheter som kan 
fixeras och nyanseras. Det är bara människan som har 
skriftspråk och som kan göra översättningar från ett 
språk till ett annat. Det är bara vi som kan språka om 
språket. 

Språket är oändligt uttrycksfullt. Stora poeter har 
förmått visa det. Men det finns helt vanliga människor 
som muntligen kan excellera i ett lika fantasifullt som 
drabbande språk. 

Och matematikens språk – det gränslösa, exakta, svalt 
sköna. 

Politiker och byråkrater utarmar tvärtom ofta språket i 
sin iver att inte säga för mycket. Vilka bördor får inte 
ordet ”oacceptabelt” bära i dag? Det är oacceptabelt att 
inte ta i hand. Det är oacceptabelt att skjuta människor 
på öppen gata. Det är oacceptabelt att kapa ett flygplan 
och tvinga ner det i Minsk. 

Men nog behöver vi i dag tvärtom ett rikt och 
uttrycksfullt språk, ett språk som förmår klargöra både 
livets skönhet och dess elände liksom människans 
förmåga att bygga upp och att förstöra. 

Det finns knappast någon nordbo som inte i maj och 
juni grips av förundran inför naturens skönhet och 
söker ord för att uttrycka vad man känner. Detta efter 
månader av mörker och kyla! Hägg och syren, suckar vi 
vällustigt, och blommande kastanjer, och trädens skira 
grönska, och… och… 

Varje juni brukar jag för mig själv mumla Harry 
Martinsons dikt om juninatten som aldrig blir av. 
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Och mitt i förundran finns en tagg som värker mer och 
mer för varje år, och det är inte den gamla vanliga 
taggen att allt förgår så snabbt. Nej det är mycket 
värre. Det är vetskapen att vi människor hotar all 
denna skönhet med vår rovdrift på allt som kan ge 
pengar. Kunskapen om vad som håller på att hända är 
förkrossande, vetenskapen kan in i detalj följa 
förstörelseprocessen; och ändå tystnar inte dvärgalåten 
från en röststark grupp som med usla argument 
försöker stilla sin oro med diverse alternativa fakta. 
Journalisterna gör inte sin plikt och ger röst också åt 
de okunniga, säger man; nog måste också de 
tjockhudade få komma till tals. 

Rent ut sagt: Fy fan! 

Vi behöver också ett språk som kan utmana all den 
torftighet som präglar reklamen och köpenskapen. Vi 
behöver utmana företagsledarnas mumbojumbo; 
kanske kan Handelshögskolans bildningsprojekt 
betyda något verkligt positivt? Vi behöver ett språk 
som kan berika det politiska samtalet som numera 
ständigt hamnar i trånga fållor där partfunktionärer 

kastar brottsstatistik, invandringssiffror, miljö- och 
klimatproblem i ansiktet på varandra. Man får lätt 
intrycket att kampen enbart gäller makten och inte de 
sakfrågor som avgör vår gemensamma framtid. 

Ännu viktigare är det att ge akt på de förrädiska 
glidningar som nu hotar de politiska grundbegreppen. 
Det gäller inte minst själva centrum, demokratin. 
Sverigedemokraterna är i färd med ett förändra 
meningen i ungersk riktning. Ett talande exempel har 
vi just fått. En lokalpolitiker för SD angrep en 
historielärare som talat om stormningen av Kapitolium 
på det enda rimliga sättet: som en attack på 
demokratin. SD-politikern var av annan mening. 

Historieläsaren, Fredrik Clausson, svarade på ett 
alldeles lysande sätt i den omfattande artikeln 
”Varningsklockorna ringer när man som historielärare 
hotas av SD-politiker” i DN (25/5). Hans svar kan ge 
oss hopp. Det finns ännu en fungerande vakthållning 
gentemot SD:s mullvadsarbete. Kan inte Moderater, 
Kristdemokrater och Liberaler klara av detta, måste vi 
andra träda in. Fredrik Clausson fick rymd över sin 
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artikel genom att väva in SD-mannens angrepp i det 
vidare sammanhang som en stor roman kan ge. 
Språket blev rikt. Han skrev inte bara om ett enskilt 
fall utan om en hotfull detalj i ett mycket större 
sammanhang. 

Vi måste alla vara beredda. Det är ödesdigra ting som 
händer nu, också inom språket. Så mycket hänger på 
var och en av oss. 

Sven-Eric Liedman 
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Utbildning och forsk-
ning hanteras av 
utbildningsdeparte-
mentet och kultur-
departementet. Med 
kulturella verksam-
heter och idrott.

Övergripande delar av kulturministerns  
demokrati och kultur  läggs i området för 
riksdag m m 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931
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Utbildnings-
departementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för 
regeringens utbildnings- och forskningspolitik. 
Departementet arbetar med frågor som 
exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas 
villkor och studiefinansiering.
Områden

Områden
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Högskola och forskning
• Studiefinansiering
• Vuxenutbildning

Om Utbildningsdepartementet

Relaterad navigering
• Utbildningsdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera

• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd
Ansvariga statsråd

Anna Ekström
Utbildningsminister

Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
Genvägar
Genvägar

• Arbete inom utbildningsområdet med 
anledning av nya coronaviruset

Aktuellt från Utbildningsdepartementet 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Utbildningsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
utbildningsdepartementet/

Myndigheter

• Etikprövningsmyndigheten 
24 januari 2019 från Utbildningsdepartementet  

• Karlstads universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Skövde 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Halmstad 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Borås 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan Dalarna 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Göteborgs universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Försvarshögskolan 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Blekinge tekniska högskola (BTH) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Överklagandenämnden för högskolan 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Örebro universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Vetenskapsrådet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Uppsala universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Universitets- och högskolerådet (UHR) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  
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• Södertörns högskola 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Stockholms universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Statens skolverk 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Statens skolinspektion 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Skolforskningsinstitutet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Sameskolstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Rymdstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Polarforskningssekretariatet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Mälardalens högskola (MDH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Mittuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Malmö universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Lunds universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Luleå tekniska universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linnéuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linköpings universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  
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• Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Konsthögskolan 
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Kungl. biblioteket (KB) 
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Konstfack 
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Karolinska institutet (KI) 
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Institutet för rymdfysik 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan Väst 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Kristianstad (HKR) 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Umeå universitet 
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet  

• Skolväsendets överklagandenämnd 
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet 
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Anna Ekström
Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
"Vi har haft ett av de mest högpresterande 
och jämlika skolsystemen i världen. Dit 
ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, 
kunskap och bildning. Vi ska skapa en 
skola där varje elevs ansträngning avgör 
hur långt hon kan nå i sina studier – inte 
vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken 
skola hon valt."

Anna Ekströms områden
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Vuxenutbildning

SW   . 7957 Undervisning o d. 
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Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
Utbildningsdepartementet
”Oavsett var du bor i vårt land ska det 
finnas goda möjligheter att studera vidare. 
Vi ska se till att Sveriges studenter får bra 
förutsättningar och en trygg studietid. Vi 
investerar i utbildning och forskning för att 
bygga ett starkare samhälle.”

Matilda Ernkrans områden
• Högskola och forskning
• Studiefinansiering

SW   . 7957 Undervisning o d. Forskning 
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Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör 
kultur, demokrati, medier, de nationella 
minoriteterna och det samiska folkets språk och 
kultur. Departementet ansvarar också för idrott 
och ungdomspolitik samt för frågor som rör det 
civila samhället, trossamfund och 
begravningsverksamhet.
Områden

Områden
• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik

Om Kulturdepartementet

Relaterad navigering
• Kulturdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument

• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Organisation
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med 
ansvar för idrottsfrågorna
Genvägar
Genvägar

• Amanda Linds möten angående nya 
coronavirusets effekter

• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Demokratin 100 år
• Kulturrådsbloggen

Aktuellt från Kulturdepartementet 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Kulturdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/

Myndigheter

• Nationalmuseum 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Delegationen mot segregation 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för stöd till trossamfund 
01 juli 2017 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Fängelsemuseum 
02 januari 2017 från Kulturdepartementet  

• Nämnden för hemslöjdsfrågor 
21 november 2016 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för press, radio och tv 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för tillgängliga medier 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens musikverk 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens konstråd 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens försvarshistoriska museer 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•
• Riksantikvarieämbetet 

27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Naturhistoriska riksmuseet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för kulturanalys 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Moderna museet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Konstnärsnämnden 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Institutet för språk och folkminnen 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Forum för levande historia 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI) 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  
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• Stiftelsen Dansmuseifonden 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Radio 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

• Nordicom 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksteatern 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Valmyndigheten 
05 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Zornsamlingarna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Thielska galleriet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Tekniska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Strindbergsmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Skansen 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Nordiska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

• Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Arbetets museum 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksförbundet Sveriges museer 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Nobelmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Judiska museet i Stockholm 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Áttje, Svenskt fjäll- och samemuseum 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Voksenåsen AS 
21 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Drottningholms Slottsteater 
21 januari 2015 från Kulturdepartementet  
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• Kungliga Operan AB (Operan) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Föreningen Svensk Form 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Diskrimineringsombudsmannen, DO 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Utbildningsradion 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Television 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges författarfond 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Svenska Filminstitutet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Dansens Hus 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens museer för världskultur 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens medieråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens maritima museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Statens kulturråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens historiska museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens centrum för arkitektur och design 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sametinget 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Röhsska museet i Göteborg 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Riksarkivet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet 

• Nämnden mot diskriminering 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  
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• Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)  
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Författarförbund 
11 december 2014 från Kulturdepartementet

   . Bildmuseet i Umeå
11 december 2014 från Kulturdepartementet 
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Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för 
idrottsfrågorna
Kulturdepartementet
”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet 
skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden 
ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur och idrott.”
Amanda Linds områden

• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter

• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik  

SW   70 Allmänt om konst o kultur.
SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
SW   78 Musik ( konserter o d 792) 
SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
SW   796/799 Sport, idrott o d.
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
SW   2 Religiösa verksamheter o d.
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d.
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. SW   . 
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   32 Statsvetenskap.
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28 ”Lärarfack ska 
utreda hur 
skolaktiebolagen 
kan fasas ut” 
Trots ett tydligt motstånd hos 
allmänheten mot vinstuttag i skolan har 
regeringen på grund av partipolitiska 
låsningar varit passiv. För att komma 
vidare har nu Lärarnas riksförbund 
tillsatt mig som extern utredare. Jag ska i 
början av nästa år lämna förslag på hur 
aktiebolagen ska kunna fasas ut ur 
skolväsendet, skriver Anne-Marie 
Pålsson. 

DN. DEBATT 210528 

Vinstuttag i skolan liksom köp och försäljning 
av skolor har länge varit ett omdebatterat ämne. 
Lika länge har motståndet mot dessa företeelser 
varit tydligt hos allmänheten oavsett 
partisympati. Frågan om hur man ska få till 
stånd en bättre ordning utreddes för några år 
sedan av Malmös tidigare kommunalråd Ilmar 
Reepalu. Han lyckades inte presentera ett 
politiskt godtagbart förslag. Sedan dess har 
regeringen varit tämligen passiv framför allt på 
grund av partipolitiska låsningar. För att 
komma vidare har Lärarnas riksförbund tillsatt 
en extern utredare som ska lämna förslag på hur 
aktiebolagen ska kunna fasas ut ur 
skolväsendet. 

Utredningen ska vara klar i mars 2022 och 
genomföras av undertecknad. Då frågan i allt 
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väsentlig handlar om juridik har jag till 
utredningen knutit expertis på 
aktiebolagsrättens område. 

Inom ramen för uppdraget kommer jag att 
lämna förslag på lämpliga associationsformer i 
skolan med fokus på de som bäst säkerställer att 
lagstiftarnas intentioner uppfylls och att de 
resurser som tillförs skolan används på ett sätt 
som är godtagbart från allmän synpunkt. Men 
jag kommer också att lämna förslag på hur de 
befintliga skolaktiebolagen kan fasas ut. Det är 
en angelägen fråga som behöver analyseras 
oavsett vilken inställning man har till 
aktiebolagen. Men samtidigt innebär skärpta 
regler för skolaktiebolag sänkta kapitalvärden. 

Totalt sett kan dessa uppgå till miljardbelopp 
beroende på vilka restriktioner som föreslås. De 
skolor som berörs kommer att agera mycket 

bestämt för att förhindra varje försök till sådana 
regelförändringar. Hur ska man komma runt 
denna problematik? Den som inte är beredd att 
ta sig an denna fråga får acceptera att leva med 
ett skolsystem som är ostyrbart och som av 
många anses rimma illa med 
utbildningsuppdraget där gemensamma 
resurser ska gå till undervisning av elever. Men 
just nu inte gör det. 

Vad är då problemet med fristående skolor i 
aktiebolagsform? Om det nu är ett problem. 
Många ser det som oproblematiskt att samma 
logik gäller biltillverkning och skolor. De ser 
inget märkligt i det faktum att verksamheten i 
fristående skolor beskrivs med nyckeltal 
hämtade från den marknadsekonomiska logiken 
som organisk tillväxt, rörelseresultat, vinst per 
aktie, kassaflöde och finansiell ställning. 
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Men ”skolaktiebolag” är problematiska. 
Förenklat handlar det om att de bestämmelser 
som finns i skollagen på grund av sin vaghet 
inte kan skapa några restriktioner för dessa 
verksamheter. I stället är det aktiebolagslagens 
vinstkrav som kommer att dominera. Hur det 
påverkar skolledningens strategiska val vad 
avser verksamhetens omfattning och inriktning 
vet vi inget om. Lika lite som vi vet något om det 
spelar någon roll om vinsten fördelas till 
anonyma ägare som fallet är för bolag med 
noterade aktier, eller till en mindre grupp 
medlemmar i en ekonomisk förening. 

Att skollagen inte skapar någon restriktion 
beror på att regering och riksdag beslutat att 
målstyrning och inte detaljstyrning ska gälla på 
skolans område. Målstyrning kan ha många 
förtjänster men för att fungera måste målen 
vara tydliga och mätbara. Så är inte fallet med 

skollagen. Utbildningens mål hade kunnat vara 
att eleverna ska uppnå tydliga kunskapskrav. 
Men i stället är skollagens målkatalog en orgie i 
floskler och önsketänkande. Målen ska vara att 
eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper, att 
det etableras en lust till livslångt lärande, 
respekt för mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar. 
Vidare betonas utbildningens betydelse för 
elevernas allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 
Hur ska dessa målsättningar avvägas mot 
varandra? Vem har rätt att prioritera? Hur ska 
en utvärdering ske? 

Målen går inte att operationalisera och än 
mindre att mäta. Konsekvensen blir att svenska 
skolor – oavsett form och huvudman – inte går 
att styra. För skolor i aktiebolagsform innebär 
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det därutöver att vinstsyftet inte utsätts för 
konkurrens från något annat mål som går att 
prissätta utan får gälla fullt ut som roder för 
verksamheten. 

Offentlighetsprincipen gäller inte fristående 
skolor och meddelarskyddet bara med 
inskränkningar. I stället för den öppenhet som 
ska utmärka offentlig verksamhet har ledningen 
och anställda i aktiebolag att förhålla sig till en 
lojalitetsplikt mot aktiebolaget. 

Ett avgörande villkor för tillstånd är att 
myndigheter ges insyn i den enskilda skolan. 
Detta krav har funnits med ända sedan den 
skolreform som genomfördes 1992. Men i 
praktiken har insynskravet inte gått att 
förverkliga. I ett yttrande från 2018 
konstaterade Lagrådet att det satts ur spel av 
unionsrätten. Reglerna för informationsgivning 

från bolag med noterade aktier – gemensamma 
för hela EU – är omfattande och restriktiva. 
Information som kan skada bolaget får inte 
lämnas ut. Inte ens om det begärs ut av en 
statlig tillsynsmyndighet. 

Men konsekvensen av Lagrådets yttrande är 
mera långtgående än så. Då skollagens 
bestämmelser ska gälla lika för alla skolor 
befrias alla från kravet att lämna sådan 
information – inte bara de med noterade aktier. 
Trots detta fortsätter Skolinspektionen att dela 
ut tillstånd till skolaktiebolag. Om inte en skola 
kan uppfylla kraven på insyn, hur kan ett 
tillstånd då beviljas? 

Friskolereformen har utretts och förändrats vid 
olika tillfällen. Inte mindre än ett tiotal 
propositioner har lämnats till riksdagen på 
detta område. Trots det har frågan om 
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verksamhetsformer aldrig berörts. Den 
nämndes visserligen i en tidig proposition men 
sågs som ovidkommande och avfärdades med 
att: ”Den juridiska upplåtelseformen är i detta 
sammanhang utan betydelse” (Prop. 1991/92:95 
s. 8). 

Valet om verksamhetsform handlar om hur 
skolverksamhet ska bedrivas och vilken kontroll 
lagstiftarna behöver utöva över skolväsendet för 
att säkerställa ett gott resultat. Det säger sig 
självt att en skola i aktiebolagsform drivs av 
andra målsättningar än en i stiftelseform eller 
ideell förening. I själva verket går aktiebolagets 
vinstjakt, segregering av elevunderlaget, annan 
bristande likvärdighet och avsaknad av insyn 
inte att separera från aktiebolaget som 
associationsform. 

Därför borde det ha varit en självklarhet att 
denna aspekt utreds ordentligt. Att nu LR tagit 
sig an uppgiften att låta utreda frågan om 
associationsformer i friskolesektorn är 
välkommet och nödvändigt. 

Fakta. Utredningen 
Lärarnas Riksförbund (LR) har tillsatt en extern 
utredare som ska lämna förslag på hur 
aktiebolagen ska kunna fasas ut ur 
skolväsendet. 

Utredaren Anne-Marie Pålsson har fria händer i 
sitt arbete och är inte bunden av LR om vilka 
förslag som kan eller får lämnas. 

Till utredningen har en expert på 
aktiebolagsrätt knutits. 

Utredningen ska vara klar i mars 2022. 
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Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, 
fd riksdagsledamot (M) 28 Medlare ska 

lösa konflikt om 
renbete i 
sameby 
I samebyn Ruvhten Sijte i Härjedalen pågår en 
långvarig konflikt om betesmarken för renar. 
Regeringen ger nu medlare uppdraget att 
försöka lösa situationen tillfälligt under de 
pågående rättsprocesserna. 

Medlaren ska genom förhandlingar försöka få 
till tillfälliga arrendeavtal för att kompensera 
samebyn för bristen på betesmarker. 
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Bakgrunden till tvisten är att samebyn tidigare 
haft avtal med ett antal privata markägare om 
arrenden för året runt-bete, som har 
finansierats av staten och Samefonden. Sedan 
finansieringen upphörde 2014 har markägarna 
inte fått betalt och har därför stämt samebyn, 
som de menar är betalningsskyldig. 

Samebyn motsätter sig detta och har i sin tur 
stämt staten och begärt skadestånd. 

TT 

28 Många av  
studenterna 
tänker festa vad 
än 
restriktionerna 
säger 
Hälften av treorna i gymnasiet är 
beredda att bryta mot restriktioner för 
att festa på studentkvällen. Det är 
dubbelt så många som inför förra årets 
student, visar en enkät från 
Ungdomsbarometern. 

757



– Jag tror att det blir rejält mycket mer festande 
än förra året, säger Ulrik Hoffman, vd för 
företaget Ungdomsbarometern som gör 
undersökningar om unga. 

Åtta av tio ungdomar som slutar gymnasiet 
planerar att festa på studentkvällen och hälften 
tänker göra det oavsett vad 
rekommendationerna säger. Förra året var 
mindre än en fjärdedel beredda till det. 

Över åtta av tio planerar att ha en 
studentmottagning, hälften av dem oavsett vad 
restriktionerna säger. Den typen av 
arrangemang tyder på att även föräldrar och 
vårdnadshavare är med på att trotsa 
riktlinjerna. 

Förra året var det vara 16 procent som 
planerade att bryta mot restriktionerna för att 
ha studentmottagning. 

En aspekt som Ulrik Hoffman tror har betydelse 
är att allt fler nu är vaccinerade, vilket betyder 
att man tre veckor efter första dosen kan träffa 
människor från olika hushåll inomhus. 

Samtidigt som ungdomarna svarat att de inte 
tänker följa rekommendationerna, uppger sju av 
tio att de är oroliga för att anhöriga ska bli 
sjuka. 

– Förra året hamnade man lite fel i 
kommunikationen kring studenten. 
Högstadieeleverna gick till skolan som vanligt 
och treorna fick inte ens träffas en sista gång. 
De blev väldigt ledsna över det. Många känner 
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nog nu i år att de inte vill ha det som sina äldre 
kompisar förra året, säger Ulrik Hoffman. 

TT 

Fakta. Smittan bland 
unga 
Folkhälsomyndighetens statistik över 
smittspridning onsdag 26 maj: 

Totalt har omkring 180 000 personer i 
åldersgruppen 20 till 29 år testat positivt för 
covid-19. Bland dem mellan 10 och 19 år har 
ungefär 140 000 testat positivt. 

Strax under 200 personer i åldern 20–29 år har 
fått intensivvård för covid-19 och knappt 45 
personer i åldern 10 till 19 år. 

20 personer i åldern 20 till 29 år har avlidit med 
covid-19 och fem personer i åldern 10-19 år. 

Källa: Folkhälsomyndigheten 
Ungdomsbarometerns enkät har besvarats av 3 
424 personer i åldrarna 15 till 24 år under 
perioden 11 maj till 17 maj. Antalet 
gymnasieelever var 1 324 stycken, varav ungefär 
500 sistaårselever. 
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28 Niklas 
Orrenius: När 
unga judar inte 
kan leva fritt 
har Sverige 
misslyckats 
En ung Stockholmskvinna i kippa 
överöstes i söndags med glåpord, efter 
att ha besökt sin mors grav. Till Judiska 
ungdomsförbundet strömmar vittnesmål 
om antisemitiska trakasserier från en 
rad svenska orter. 

När judar inte vågar vara öppna med sin 
identitet har Sverige misslyckats med en 
central uppgift för en demokrati: Att 
skydda sina minoriteter. 

I söndags cyklade poeten Hanna Rajs Lara hem 
från Södra judiska begravningsplatsen, intill 
Skogskyrkogården i Stockholm.  

Hon hade besökt sin mammas grav för första 
gången sedan modern avled i slutet av april. 
Shloshim – den 30 dagar långa sorgeperioden – 
var över. Enligt svensk-judisk tradition besöker 
de sörjande graven först när de 30 dagarna har 
passerat. 

Hanna Rajs Lara bar vita kläder och hade vit 
kippa på huvudet. En grupp med ett tjugotal 
killar och tjejer i gymnasieåldern fick syn på 
henne och började skrika saker. ”Fuck Israel!”, 
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hörde Hanna. Andra ord kunde hon inte riktigt 
urskilja. 

Hon trampade snabbt vidare. När hon kom hem 
snurrade tankarna: Borde hon ha pratat med 
ungdomarna?  

”En del av mig önskar att jag hade stannat. Jag 
hade velat fråga varför de skrek åt mig. Men 
egentligen var det kanske bra att jag inte gjorde 
det”, skriver Hanna Rajs Lara, när vi chattar om 
saken. 

Just nu strömmar vittnesmål in till Judiska 
ungdomsförbundet från unga svenska judar 
som möter fientlighet i flera orter. I fotbollslag, i 
skolan och på nätet. I sociala medier ser de 
vänner och bekanta dela nidbilder och 
konspirationsteorier med giriga, mordiska judar 
som vill roffa åt sig.  

Många oroar sig för att halssmycken med 
Davidsstjärnor eller tatueringar med hebreiska 
bokstäver ska synas. 

– Det är som om antisemitismen blivit rumsren, 
säger en ung judisk man i Stockholm. 

Han vill inte ha sitt namn i DN – en vän 
dödshotades nyligen efter att hon i svenska 
medier vittnat om judehat. 

Situationen för svenska judar har förvärrats 
under våren, när striderna i Gaza och Israel 
eskalerat. I Malmö stads färska rapport om 
antisemitism i stadens skolor vittnar judiska 
elever om att de ställs till svars för Israels 
agerande, och om direkt hat. ”Jag ska bränna 
dig på bål, din jävla judejävel”, fick en elev i 
femte klass höra från en skolkamrat.  
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Rapporten visar att vissa skolor inte är trygga 
för judiska barn. En högstadielärare berättar om 
”hakkors och Hitlervurm”: 

”Det var arabiska elever som hade en vurm för 
Hitler, och jag drar slutsatsen att det kommer 
från judehatet. De hade väl nyligen lärt sig om 
Förintelsen och fick det till att Hitler var på 
deras sida på något sätt. Att han var bra på 
något sätt eftersom han hade dödat så många 
judar.”  

Genom åren har jag intervjuat flera judiska 
lärare som möter hets mot judar. Hatet kommer 
ofta från elever med familjebakgrund i länder 
där antisemitism är mainstream, där medier 
publicerar nidbilder av judar och där makt-
havare angriper dem – i propaganda som även 
når Sverige. 

Som den egyptiske tv-predikanten Yusuf al-
Qaradawi, som i Al Jazeera 2009 beskrev 
Förintelsen som ett gudomligt straff: ”Genom 
historien har Gud ålagt vissa personer att straffa 
judarna för deras korruption. Den senaste 
bestraffningen utfördes av Hitler”, sa al-
Qaradawi. 

I diskussionen om samtida antisemitism lurar 
en annan rasistisk nidbild: Bilden av den 
våldsamma, antidemokratiska muslimen, 
oresonlig och full av hat. Den antimuslimska 
rörelsen älskar den stereotypen – och använder 
berättelser om hat mot judar som slagträ mot 
muslimer. 

Folk som sprider antimuslimska nidbilder 
bortser gärna från att muslimer i Sverige också 
är en utsatt minoritet som möter hat – och från 
de samarbeten som sker mellan judar och 
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muslimer. Det finns gott om exempel på 
svenska muslimer som blir förbannade och 
säger ifrån när judehatet visar sig. I förra 
veckan protesterade palestinier mot 
antisemitism på Möllevångstorget i Malmö, 
efter att en tolvårig judisk flicka trakasserats på 
sin skola. 

Flera svenska judar jag talar med ser bristen på 
stöd från majoritetssamhället och från den 
antirasistiska rörelsen som det stora problemet. 
En judisk man reflekterar med sorg över att det 
oftast är problemfritt att leva som jude i Sverige 
– så länge man inte visar sin judiskhet.  

– Sverige är mitt land, men min existens är 
villkorad. Vi får finnas här – om vi inte visar oss 
så mycket. 

2019 kom en EU-undersökning där 16 000 
europeiska judar hade intervjuats. Av svenska 
judar uppgav en tredjedel att de under de -
senaste fem åren funderat på att emigrera.  30 
procent av de svenska judarna sa att de 
personligen drabbats av antisemitiska 
trakasserier det senaste året.  

De siffrorna borde göra större avtryck i 
debatten. Sverige misslyckas just nu med en 
central uppgift för en demokrati: Att skydda 
sina minoriteter. 

Hanna Rajs Lara, poeten som utsattes i 
söndags, är ovan vid att trakasseras på gatan. 
Hon bär sällan kippa annars, förutom i 
synagogan.  

”Folk brukar nog inte kunna identifiera mig som 
jude.” 
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Nu har hon impulsen att gå med kippa jämt. 
Fast så blir det inte, skriver hon. 

”Min fru blir för orolig”. 

Niklas Orrenius 

niklas.orrenius@dn.se 

28 Snabb 
vändning i 
Göteborg – nära 
högkonjunktur 
Göteborg. Lagom till Göteborgs stads 
400-årsdag nästa fredag presenteras en 
konjunkturkurva som pekar brant upp 
från pandemidjupet.  

Med ett index på 107,5 är 
Göteborgsregionen nära högkonjunktur.  

Om en vecka öppnar Liseberg lite försiktigt efter 
ett helt stängt 2020. Den som går runt på 
Göteborgs gator ser många tomma butikslokaler 
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och vakansgraden för kontor har fortsatt att öka 
under våren.  

I Göteborgsregionen är fortsatt omkring 40 000 
personer arbetslösa, och nästan hälften av de 
som drabbats av konkurser jobbade i den 
pandemipåverkade handeln. Med andra ord är 
effekterna av covid-19 fortsatt påtagliga. Men 
likväl, den kvartalsrapport över konjunkturen 
som kommunägda Business region Göteborg, 
BRG, publicerade på torsdagen visar på en 
snabb återhämtning och beskrivs som 
”anmärkningsvärd”. 

BRG:s indikator pekar alltså på indexet 107,5, 
tio steg upp från förra kvartalet, vilket innebär 
ett läge högt inom ”normalområdet” och nära 
110 som markerar högkonjunktur, efter att för 
ett år sedan ha bottnat på omkring 60. 

Bakom vändningen ligger främst att exporten 
till omvärlden har tagit en fart som även 
förvånat AB Volvos vd Martin Lundstedt, med 
20 000 anställda i Sverige, som på ett BRG-
seminarium kommenterade läget. 

– Fabrikerna stod stilla flera veckor för ett år 
sedan. Vi hade en total osäkerhet. Men att 
återhämtningen skulle vara så snabb och tydlig 
har överraskat oss och många andra. Nu kör vi 
på en historiskt sett hög nivå. Men vi behöver 
ställa produktionen i våra huvudfabriker två till 
fyra veckor på grund av halvledarbrister, sa 
Lundstedt. 

Göteborgsregionens viktigaste exportmarknad 
är USA, där väntas bnp i år stiga med 6,4 
procent. För regionens tio största 
exportmarknader förväntas tillväxten i år bli 4,7 
procent.  
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– Att tillväxttron på våra viktiga marknader 
stärks är oerhört viktigt för regionens 
exportintensiva näringsliv då nära 80 procent 
av Göteborgsregionens samlade exportvärde går 
till dessa länder, säger Peter Warda, senior 
analytiker på BRG. 

Arbetslösheten har sedan sex år tillbaka varit 
lägre i Göteborgsområdet än i Stockholm, och 
betydligt lägre än i Malmö. Den trenden håller i 
sig. I maj var den 7,3 procent i Göteborg, 0,3 
procentenheter lägre än för ett år sedan. 
Stockholm låg på 7,7 procent medan 
Sverigesnittet var 8,1.  

I början av pandemin ökade varseltalen 
dramatiskt i Göteborgsregionen, för att vända 
ner till rekordlåg nivå redan i slutet av 2020.   

Efter den extrema smällen inom tjänste- och 
handelssektorn uppges neddragningarna under 

första kvartalet ha upphört, även om BRG 
påpekar att den fysiska handeln, särskilt i 
Göteborgs innerstad, fortsatt har det tufft.  

Det gäller också den stora besöksnäringen. 
BRG:s etableringschef Henrik Einarsson pekar 
på att under första kvartalet minskade antal 
gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och 
campingar med 57 procent. Under första 
kvartalet 2021 låg beläggningsgraden på 
hotellen på extremt låga 21 procent. 

– Vi ser en kraftigt spirande optimism i 
näringslivet, även om det finns ett undantag för 
vissa branscher. Det stora flertalet av företagen 
har lämnat pandemin bakom sig och blickar 
framåt med stor tillförsikt, sammanfattar 
Henrik Einarsson läget. 

Lars Näslund 

lars.naslund@dn.se 
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28 Schackeliten 
spelar om 
bitcoin 
I schackturneringen FTX Crypto Cup 
spelar just nu flera schackmästare om en 
saftig summa pengar – som delas ut i 
bitcoin. Vinsten har redan pendlat med 
flera hundra tusen kronor.  

– Det är många inom schackvärlden som 
nästan är lite chockade, säger Ingemar 
Falk, pressansvarig på Sveriges 
schackförbund.  

Just nu gör några av världens bästa 
schackspelare upp i turneringen FTX Crypto 

Cup. Den som vinner kommer inte bara att gå 
hem med en prispott på 220 000 dollar i 
kontanter. I år delas även 2,1825 bitcoin ut, vars 
värde har pendlat fram och tillbaka med flera 
hundra tusen kronor sedan turneringens start.  

Bitcoinpriset betalas av kryptovalutabörsen 
FTX, som sponsrar tävlingen. Den arrangeras av 
börsnoterade Play Magnus Group, som 
grundats av den norska världsmästaren Magnus 
Carlsen. Han står även själv med på startlinjen.  

– Det här är helt nytt. Det är många inom 
schackvärlden som nästan är lite chockade, 
säger Ingemar Falk, pressansvarig på Sveriges 
schackförbund.  

Han beskriver kryptovalutans intåg som något 
av en milstolpe för branschen, och tackar 
Magnus Carlsen för initiativet.  
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– Han har fått nya aktörer att upptäcka schack, 
som dessutom fått en skjuts under pandemin 
bland annat tack vare Netflixserien ”The 
queen’s gambit”. Det här är en trend som 
kommer ifrån honom.  

Utöver dagens turnering arrangerar även 
världens största schacksajt, chess.com, i juni en 
tävling där kryptoprofiler spelar emot varandra. 
Kryptobolaget Algorand sponsrar sedan tidigare 
flera tävlingar som arrangeras av det 
internationella schackförbundet FIDE.  

Bitcoin och schack har mer gemensamt än man 
kan tro, menar Ingemar Falk.  

– Bitcoin kräver datorkraft för att skapa nya 
pengar. Schackspelare använder datorn för att 
analysera nya partier. Det finns en mötespunkt 
här.  

Det är dock inte aktuellt med ett samarbete 
kring någon typ av kryptovaluta för Sveriges 
schackförbund. Det mest annorlunda vinst som 
förbundet delar ut i dagsläget är enligt Ingemar 
Falk förstapriset i turneringen Yes2chess, som 
riktar sig till elever i lågstadiet. Den vinnande 
klassen får ta emot ett besök av astronauten 
Christer Fuglesang.  

Vinsten på 2,1825 bitcoin bestämdes den 17 maj 
klockan 14.30, och motsvarade då 100 000 
dollar. Sedan dess har kursen rasat till som lägst 
70 000 dollar. I skrivande stund är prispotten 
värd cirka 85 751 dollar. Hur högt eller lågt som 
det slutgiltiga priset landar på avgörs den 31 
maj, då vinnaren av turneringen koras.  

Julia Caesar 

julia.caesar@di.se 
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28 Trots en halv 
miljard – 
idrotten kan 
inte redovisa 
effekterna av 
Idrottslyftet 
Sedan 2007 har idrotten tagit emot en 
halv miljard kronor per år för utveckling 
av barn- och ungdomsidrotten inom 
ramen för det så kallade Idrottslyftet.  

Under en treårsperiod handlar det om 
sammanlagt 200 miljoner kronor för 
Sveriges tio största idrottsförbund. 

Men inget av förbunden har följt upp 
effekterna av sitt arbete.  

Det visar en rapport från Strategirådet. 

Till helgen samlas idrotts-Sverige för 
Riksidrottsmötet, det årsmöte som vartannat år 
hålls för medlemsförbunden inom 
Riksidrottsförbundet (RF). På agendan står fler 
motioner än någonsin. Bland annat vill elva 
förbund minska RF:s inflytande, omfördela det 
statliga stödet och själva bestämma mer vilka 
satsningar som bör göras. 

Samtidigt befinner sig idrotten mitt i effekterna 
av coronapandemin – med minskat deltagande 
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på barn- och ungdomssidan som möjlig 
konsekvens. 

Det är bland annat mot bakgrund av det 
sistnämnda som slutrapporten över det så 
kallade Idrottslyftet – 2016–2019 – ska förstås, 
säger Olov Wolf-Watz, ansvarig för 
utvärderingen på analysföretaget Strategirådet. 

Rapporten, beställd av RF, släpptes i höstas 
men har fallit under radarn. 

Sammanfattningen: Ett underbetyg till svensk 
idrott. 

Vad det handlar om är brist på uppföljning av 
det statliga stödets effekter. 

Sedan 2007 har idrotten använt en halv miljard 
kronor per år för utveckling av barn- och 
ungdomsidrotten. Ändå kan varken 

specialidrottsförbund eller distrikt direkt 
redogöra för värdet eller effekterna av sitt 
utvecklingsarbete, skriver Strategirådet.  

”Det öppnar upp för kritik och försvagar i 
förlängningen möjligheterna att försvara de 
anslag idrotten får”, fastslår rapporten. 

Olov Wolf-Watz säger till DN: 

– Nu står man inför ett läge efter pandemin där 
barn och unga har lämnat idrotten. Då skulle 
man vilja ha en systematiskt insamlad kunskap 
kring hur idrotten kan arbeta för att stärka sin 
attraktivitet i den gruppen, men den kunskapen 
finns inte. 

– Och kan man inte redovisa värdet av det man 
har åstadkommit blir det svårare att motivera 
varför man ska få samma stöd eller mer stöd 
framöver. 
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Barn- och ungdomsoffensiven Idrottslyftet fick 
en ny kostym 2020. Men 2016–2019 hade 
programmet enligt RF till syfte att ”utveckla 
verksamheten så att barn och unga i åldern 7–
25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras 
till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten”. 

För detta ändamål fördelades statligt stöd. Men 
trots att RF årligen krävt uppföljning från sina 
specialidrottsförbund, bland annat efter kritik 
från politiskt håll, kan de tio största mottagarna 
av stödet inte beskriva effekterna av sitt arbete. 

”De kan redovisa vilka aktiviteter som har 
genomförts, ibland hur många föreningar de 
arbetat med eller antalet deltagare i vissa 
aktiviteter, men inte vilket avtryck det har 
skapat i termer av en utvecklad föreningsmiljö”, 
skriver Strategirådet.  

För de tio största mottagarna – Basket-, 
Fotboll-, Friidrotts-, Gymnastik-, Handbolls-, 
Innebandy-, Ishockey-, Ridsport-, Sim- och 
Tennisförbundet – handlar det om sammanlagt 
200 miljoner kronor i Idrottslyftsstöd 2017–
2019. Men: 

”Vilket värde som skapats med dessa medel kan 
förbunden inte redovisa och inga samlade 
initiativ har heller tagits på förbundsnivå för att 
kunna redovisa samlade effekter av 
utvecklingsarbetet.” 

Slutsatserna i rapporten bygger på 
Strategirådets tidigare delstudier av 
Idrottslyftet, enkätundersökningar samt 
intervjuer med de tio förbund som nämndes 
ovan och fem distrikt. 
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Strategirådet har inte analyserat 
konsekvenserna av Idrottslyftet. Snarare 
handlar rapporten alltså om idrottens förmåga 
att följa upp stödet.  

Bristen på uppföljning och redovisning innebär 
inte per automatik att idrotten inte har gjort bra 
saker för pengarna, säger Olov Wolf-Watz. 
Idrottslyftet rymmer många ”välmotiverade 
insatser” som mycket väl kan ha gjort nytta, 
fortsätter han. 

– Men specialidrottsförbund och distrikt har 
inte genomfört någon kvalitativ utvärdering. 
Man har inte avsatt särskilda resurser för det 
eller mobiliserat den kompetens som behövs. 

– Och när bedömningen av effekterna landar i 
svepande beskrivningar – till exempel att man 
har en allmän känsla av att det här har varit 

positivt – blir det på en sådan allmän nivå att 
det egentligen saknar värde. 

Hur allvarligt är det? 

– Det är problematiskt ur två aspekter, säger 
rapportförfattaren. 

– Det ena handlar om utvärdering som ett sätt 
att skapa legitimitet för det arbete man 
bedriver, att visa att man har koll på att medlen 
går till den verksamhet som de är avsedda för – 
i det här fallet att arbetet stärker kvaliteten i 
svensk barn- och ungdomsidrott. 

– Det andra är att lärande från ett 
utvecklingsarbete förutsätter någon form av 
systematik i uppföljning och utvärdering. När 
man nu står inför den utmaning som pandemin 
för med sig startar man mer eller mindre från 
ruta ett igen. 
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Strategirådets rapport listar flera 
rekommendationer till svensk idrott för 
framtiden. Bland annat måste RF skapa 
processer för systematisk utvärdering av värdet 
av statligt stöd, skriver man. Inte minst för 
trovärdighetens skull. 

Peter Mattsson, elitidrottschef på RF, säger att 
man tagit åt sig av kritiken i rapporten och 
anser att det varit önskvärt med en tydligare 
uppföljning. Han förklarar att RF kontinuerligt 
under de år som Idrottslyftet pågått arbetat med 
förbättringsåtgärder. 

– Självklart vill man som skattebetalare veta 
vart statens pengar går och att förtydliga kraven 
på redovisning är en av de justeringar som vi 
gjort, säger Mattsson. 

Han tror att de brister som pekas ut i rapporten 
bottnar i idrottens dubbla roller – dels som 
självständig folkrörelse, dels som förmedlare av 
statliga medel. Diskussionen om hur styrda 
specialidrottsförbunden skall vara när de 
spenderar sina anslag har funnits länge och 
aktualiseras vid årets Riksidrottsmöte genom 
motionen från de elva förbunden. 

– Om idrotten ska vara den där självständiga 
folkrörelsen som bygger på starka föreningar 
och förbund, så som det står i RF:s stadgar, då 
blir det första prioritet. Man ska naturligtvis 
göra så bra man kan för att leva upp både mot 
idrottens och statens mål, men det finns en risk 
för att det ligger en motsättning där emellan, 
säger Mattsson, som håller med om att 
Strategirådets slutrapport inte har fått någon 
stor massmedial uppmärksamhet. 
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Däremot, betonar han, har tidigare delrapporter 
fått tydliga konsekvenser för RF:s arbete med 
att se till så att det bidragssystem som utgör 
organisationens viktigaste styrmedel samspelar 
med de övergripande målen. 

Även riksdagens kulturutskott riktade 2017 
kritik mot RF och pekade på bristande 
redovisning och oklarheter kring vilken effekt 
de statliga medlen får generellt. 

Mattsson säger att kritiken från politikerna och 
Strategirådet bidragit till att RF i dag bättre kan 
redovisa vart pengarna har gått. 

Så frågan är då vilken effekt de hundratals 
miljonerna till Idrottslyftet har haft. Mattsson 
säger att enligt Centrum för Idrottsforsknings 
uppföljningar kan ingen effekt noteras i form av 
ökat idrottande i Idrottslyftets åldersgrupper. 

– Dock konstaterar Strategirådet att 
Idrottslyftet haft stor betydelse för den roll som 
barn- och ungdomsidrotten spelar i förbundens 
verksamhet och med största säkerhet för den 
kostnad som idrotten betingar för individen. 
Utan Idrottslyftet hade föreningar tvingats 
finansiera sin verksamhet på annat sätt, kanske 
med ökade tränings- och medlemsavgifter, 
säger Mattsson. 

Jens Littorin 

jens.littorin@dn.se 

Lisa Edwinsson 

lisa.edwinsson@dn.se 
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28 Jens 
Littorin: 
Motionen 
vrider tillbaka 
idrottens klocka 
Mycket tyder på att idrotten byter 
färdriktning vid helgens Riksidrottsmöte 
och rör sig bort från statlig styrning och 
mot mer eget bestämmande. Med tanke 
på de utmaningar som väntar efter 
pandemin kan tidpunkten ses som 
märkligt vald. 

Floran av motioner till tidernas första digitala 
Riksidrottsmöte är rekordstor. Motion 23 med 
titeln ”Kraftigt stärkt stöd till 
specialidrottsförbunden med idrotten i fokus” 
tilldrar sig särskilt stort intresse.  

Elva specialidrottsförbund med ishockey och 
skidor i spetsen vill enkelt uttryckt att mer av 
idrottens årliga statliga stöd på två miljarder ska 
gå till idrotterna och att de i högre utsträckning 
ska få avgöra vad pengarna ska läggas på. De 
tycker att Riksidrottsförbundet alltför mycket 
utvecklats till en myndighet och vill se en tydlig 
bantning av antalet tjänster på kansliet. 

Denna önskan, som påstås ha stöd av minst ett 
30-tal förbund, kommer samtidigt som idrotten 
kritiseras i en rapport från Strategirådet för att 
man inte kan redovisa vilken effekt hundratals 
statliga miljoner till projektet Idrottslyftet haft. 
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Liknande kritik framfördes 2017 av en 
utvärderingsgrupp från riksdagens 
kulturutskott, där representanter från åtta 
partier enhälligt och i starka ordalag krävde en 
översyn av statens stöd till idrotten. 

Saila Quicklund (M) var gruppens ordförande. 

– Det var över huvud taget svårt att följa 
effekterna av de statliga pengarna. Samtidigt 
står det ju inskrivet i budgetlagen att regeringen 
ska redovisa vilka resultat som uppnåtts i 
förhållande till de mål som satts upp av 
riksdagen. Vi krävde att detta måste förbättras, 
säger Quicklund. 

Den ideologiska brottningsmatchen mellan 
idrottens självständighet och statens inflytande 
har under många år varit tät. Det statliga 
anslaget ska göra samhällsnytta, men 

idrottsförbunden anser att man bäst vet hur 
detta förverkligas. Staten vill veta att 
skattebetalarna får valuta för slantarna. 
Idrotten betonar att man är en folkrörelse och 
vill inte ha för många pekpinnar. 

Under det senaste decenniet syns en kantring åt 
att staten öronmärker delar av anslaget för 
särskilda projekt. Det är denna slagsida som 
förbunden bakom motion 23 vill räta upp.  

Signalerna från idrottsrörelsen är att mycket av 
ledaruppdraget övergått i att fylla i blanketter i 
stället för att flytta koner och lära ut 
offsideregeln och att det får många att tröttna. 
Och vad skulle det inte kosta stat och kommun 
att anställa de drygt 800 000 ideella 
idrottsledare som finns i landet. 
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Riksidrottsstyrelsen har efter starka stödet för 
motion 23 yrkat på bifall, åtminstone till stor 
del. I sitt svar föreslår man bland annat att 
ytterligare 100 miljoner ska tillföras förbunden 
och att det ska finansieras genom 
rationaliseringar på RF:s kansli och på 
distriktsförbunden. 

Ska man plocka hela summan på personal 
innebär det en nedskärning med mer än en 
fjärdedel. 

Idrottsforskaren Johan Norberg, som närmare 
än de flesta följt utvecklingen, skriver i en 
krönika i Idrottens affärer att han är bekymrad 
över den färdriktning som nu föreslås. Han 
påminner om att idrotten fått statliga pengar för 
särskilda samhällsutmaningar som 
flyktingmottagande och satsningar på ökad 

rörelse i skolan och att det är därför som RF:s 
kanslipersonal har växt. 

Norberg anser att med tanke på de utmaningar 
som idrotten står inför, till exempel i form av 
minskad aktivitet, ett problem som förvärrats av 
pandemin, vore det rimligare att 
samhällsperspektivet prioriteras före 
idrottsperspektivet. 

Annars finns förstås risken att den penningpåse 
som staten skickar till idrotten i fortsättningen 
inte blir lika stor. 

Jens Littorin 

jens.littorin@dn.se 
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28 Leif Zern: 
Linda Skugges 
artikel är 
bölden som 
visar på skiftet i 
svensk 
offentlighet 
Krönikören och kolumnisten har tagit 
kritikerns tongivande plats på 
kultursidorna. Linda Skugges recension 
är kanske den böld som krävs för att 

illustrera tillståndet i den svenska 
kritiken, skriver Leif Zern. 

Jag trodde att det var ett practical joke när 
Linda Skugge recenserade Kristina Sandbergs 
nya bok, ”En ensam plats ” i Expressen (24/5). 
De blixtsnabba reaktionerna tyder på 
motsatsen. Åsa Linderborg i Aftonbladet (25/ 5) 
och Sandra Stiskalo i DN (25/5) var i stort sett 
överens om att relevant kritik bör vara elegant 
skriven om den ska ta skruv, hellre listig än 
brutal. Linda Skugge utförde en krigsdans. 

Åsa Linderborg passade på att avlägga full 
bekännelse. Hon har själv ofta syndat, skrivit 
sårande och efteråt gripits av skuldkänslor. 
Även om jag hållit på dubbelt så länge känner 
jag inte igen mig i denna interiör från en 
självplågares vardag. Jag har alltid fått höra två 
saker om min kritik – att jag är för snäll och att 
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jag är för elak. Det brukar vara lätt att lokalisera 
dessa utsagor till antingen Nybroplan eller 
Sergels torg, jämnt fördelade. 

Linda Skugges artikel är kanske den böld som 
krävs för att illustrera tillståndet i den svenska 
kritiken, oavsett ämnesområde. Både Lisa 
Irenius i Svenska Dagbladet och Karin Olsson i 
Expressen sätter fingret på det underliggande 
problemet. Olsson i följande snabbskiss: 
”Dagens massiva medieutbud har gjort det 
mycket svårare att tränga igenom bruset. 
Konkurrensen om uppmärksamheten är brutal. 
Det myllrar av namn i alla möjliga kanaler, ett 
fenomen som eskalerade för bara drygt tio år 
sedan. En profil i dag kan vara enorm i en 
målgrupp – och helt okänd i en annan. 
Offentligheten sväller och fragmentiseras, och 
därmed blir det också svårare att etableras som 
bylinen ”alla” förhåller sig till.”  

Lisa Irenius gav uttryck åt en liknande tanke, 
visserligen före Skugges intåg, men i samma 
ärende: ”Medier har på senare år blivit allt mer 
självmedvetna som just företag. Man bygger det 
egna varumärket, satsar på sina ”profiler” och är 
allmänt mån om hur man uppfattas.” 

Profiler och varumärken. Tydligare kan det inte 
sägas att krönikören och kolumnisten har tagit 
kritikerns tongivande plats på kultursidorna. 
Med bildbyline, förstasidespuffar och den inte 
obetydliga belöning det ligger i att segla vidare i 
kommentarsfälten. Kanske är det därför den till 
namnet professionella kritiken har börja likna 
en hobby, en fritidssyssla. Jag är – utan att ha 
läst Kristina Sandbergs bok – beredd att hålla 
med Sven Anders Johansson när han beskriver 
Linda Skugges recension som en djärv 
inbrytning i en skyddad verkstad (Aftonbladet 
25/5). 
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Vad gör man där? Man specialiserar sig, håller 
sig till sitt lilla område, stör inte omgivningen 
och levererar på beställning. Låg timpenning, 
ofta vänsterknäck. 

Jag har inget svar, ingen idé om hur detta skifte 
i offentligheten skulle kunna ta en lyckligare 
vändning. Jag är bara glad att bölden spruckit 
och tänker på min gamle vän och kollega, 
teaterkritikern Bengt Jahnsson som ofta fick 
utstå spott och spe för sina avklädningar av 
fridlysta storheter. Han visste inte att han var 
ett varumärke. 

Leif Zern 

kultur@dn.se 

29 Svårt att 
försörja sig som 
författare på en 
föränderlig 
arbetsmarknad 
Få lyckas försörja sig som författare – 
men många drömmer om ett skrivande 
yrkesliv. Boklördag undersöker en 
arbetsmarknad som både växer och -
krymper. 

Författare kommer högt upp på listan över 
svenskarnas drömjobb, särskilt bland kvinnor. 
2017 låg det trea, efter administratör och 
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projektledare, i Manpowers rankning. I år har 
författare konkurrerats ut av bland annat 
lastbilschaufför, livscoach och nätverkstekniker. 
Aspekter som bidrar till attraktivitet är bland 
annat att yrket ger personlig utveckling, känns 
meningsfullt och är tryggt. 

– Många tycks bedöma att de skulle kunna 
försörja sig på skrivande, men frågan är om den 
föreställningen svarar upp mot verkligheten, 
säger Christian Lenemark, docent i litteratur-
vetenskap vid Göteborgs Universitet. 

Förra året gjordes en enkät bland 300 författare 
i Göteborg. Resultatet visade att en majoritet 
försörjde sig på en anställning inom ett annat 
yrke. En stor del var mångsysslare inom 
kulturbranschen. 

Litteraturens kris – och rent av död – har 
debatterats den senaste tiden. Det har främst 
handlat om läsning och bokförsäljning. Men i en 
krönika nyligen (DN 13/5) vände författaren 
Agnes Lidbeck blicken mot sitt eget skapande. 
Hon konstaterade att hon frikopplat sitt 
konstnärskap från ekonomiska hänsyn eftersom 
kommersiellt skrivande skulle ta nöjet ur 
arbetet. Hon beskriver till och med 
författaryrket som ett sätt att ”förverkliga sig 
själv på andras bekostnad” och menar att 
konsten i alla tider ”existerat alldeles utmärkt, 
utan att majoriteten av utövarna haft möjlighet 
att leva på den”. Endast de som kombinerat sitt 
”konstnärliga geni med ett födgeni” har kunnat 
få bra betalt. 

Christian Lenemark ger henne åtminstone 
delvis rätt i den utsagan. 
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– Det beror på vilka författare man pratar om 
och hur man definierar konstnärlig genialitet. I 
Sverige fanns länge så kallade ämbetsförfattare. 
Strindberg var en sådan. Han växlade mellan en 
anställning på Kungliga biblioteket och att 
skriva skönlitteratur. 

Det romantiska geniet som genom gudomlig 
ingivelse skapade stor konst, och som växte 
fram i slutet av 1700-talet, är däremot en 
omstridd figur inom forskningen, säger han. 

– Man brukar tala om en dubbel värdediskurs. 
Vi tenderar att skilja på konstnärliga och 
ekonomiska värden, men i själva verket hänger 
de ihop. Författarna skrev redan under 
romantiken för en marknad och de var väl 
medvetna om att den existerade. 

Men fortfarande görs skillnad på konstnärlig 
och kommersiell litteratur. Ett aktuellt exempel 
är Kristina Sandbergs ”En ensam plats”, som i 
veckan sågades i uppmärksammade ordalag av 
Linda Skugge i Expressen. 

– Kritiken mot boken illustrerar kollisionen 
mellan de olika värdena. Jaget hos en hyllad 
författare blir en slags valuta som omsätts i det 
självbiografiska verket som marknaden efter-
frågar, säger Christian Lenemark.  

I recensionen anklagas Kristina Sandbergs 
memoarer för att likna en ”hemuppgift på den 
sämsta sortens skrivarkurs”. Det belyser ett 
annat samtida fenomen: författaryrkets 
professionalisering. 

– Författare är i dag något man kan bli, snarare 
än något man är. Det strider mot vissa 
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författarmyter, till exempel den om 
proletärförfattaren som slet med kroppsarbete i 
femton timmar för att sedan sätta sig att skriva 
på nätterna,säger Christian Lenemark. 

Grethe Rottböll är ordförande i Sveriges 
Författarförbund. Hon menar att det har blivit 
svårare att leva som författare de senaste 
decennierna. 

– Titlarna blir fler och upplagorna mindre. När 
jag själv debuterade som barnboksförfattare i 
mitten av 1990-talet var en standardupplaga 5 
000 exemplar, i dag är det nog hälften, säger 
hon. 

Trängseln på bokmarknaden har ökat, liksom 
konkurrensen från andra medier. Böckerna blir 
också allt mer en färskvara. 

– I dag är en bok aktuell första året. Ibland talas 
det om tre månader. Men med ljud- och e-
böcker hoppas många på att äldre titlar, 
backlisten, aktualiseras på nytt. 

Hon är väl medveten om att få av medlemmarna 
är heltidsförfattare, och att de ska bli fler är 
ingen realistisk målsättning. Däremot vill 
Författarförbundet att de som är 
yrkesverksamma ska få skäliga arvoden. 

– Alla andra inom branschen har bättre betalt 
än vi som gör själva ”grundjobbet”. 

Stipendier är en möjlig födkrok, förutom extra-
knäck. 

– Det ger personer med olika bakgrund större 
chans att skriva, åtminstone under en period. 
Förr gällde det att ha en rik partner eller 
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släkting som försörjde en, säger Grethe 
Rottböll. 

Balsam Karam 

Yrke: Författare och bibliotekarie 

Böcker: ”Händelsehorisonten” (2018), 
”Singulariteten” (2021) 

Vad betyder ditt ”vanliga” jobb för 
författarskapet? 

– Först när jag fick en tillsvidareanställning på 
biblioteket kände jag mig trygg nog att ägna mig 
åt skrivandet på allvar. Ett tag tänkte jag att jag 
enbart skulle arbeta som bibliotekarie. 

Avskräckte inte utbudet på biblioteket dig från 
att skriva egna böcker? 

– På ett sätt blev det nog mindre skrämmande 
eftersom jag vistats så mycket bland böcker. Jag 
har bläddrat i otroligt många verk och insett att 
alla är speciella. 

Din senaste bok hyllas av kritiker. Har den gett 
dig pengar och prestige? 

– Jag har fått fler förfrågningar om 
författarbesök och samtal och även uppdrag att 
medverka i tidskrifter. Men liksom många 
författarkollegor har jag ännu inte tjänat några 
pengar på själva böckerna. Sett till antalet 
arbetstimmar som läggs ner tycker jag att 
författare borde få mer betalt för varje bok. 

Vad ger biblioteksjobbet dig som inte skrivandet 
ger? 

– Förutom att jag älskar bibliotek så har det 
alltid varit viktigt att ha en arbetsplats att gå till 
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och kollegor att träffa. Vår familj förlitar sig 
mycket på min halvtidslön, vi har lärt oss att 
leva sparsamt. Innan jag debuterade var jag 
rädd att pressas av förväntningar att skriva på 
ett visst sätt eller i ett visst tempo för att kunna 
försörja mig. Nu behöver jag inte tänka eller 
känna så. 

Karin Wahlberg 

Yrke: Författare, lärare, läkare och gynekolog. 

Böcker: Debuterade med ”Sista jouren” (2001). 
Har därefter gett ut femton romaner för både 
vuxna och ungdomar. 

Du blev författare vid 50, när du redan hade en 
karriär. Ville du byta? 

– Nej, jobbet betydde mycket för mig, för min 
identitet. Jag skrev på lediga veckor och när jag 

hade jourkomp. Jag var anställd på deltid tills 
jag var 69 år, trots att jag hade kunnat försörja 
mig på böckerna. 

Varför valde du det? 

– För att jag har ett kvalificerat yrke som är 
svårt och dynamiskt. Men det är inte enbart 
roligt att jobba inom vården, särskilt inte på en 
förlossningsklinik. Stor tragik inträffar också, 
människor drabbas. Jag har sett på nära håll 
hur vanmakt tar sig olika uttryck. 

Vad har du valt bort? 

– Att läsa. Jag har jobbat och jag har skrivit. Nu 
får jag mer tid att läsa. Jag märker att jag grips 
särskilt av skildringar av arbete. Karaktärerna i 
alla mina böcker arbetar, och många av 
berättelserna utspelar sig på sjukhus. Men jag 
har undvikit att skriva om förlossningsvård och 
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gynekologi eftersom jag är mån om patienternas 
integritet. 

Vad fick dig att börja skriva? 

– Det var en verklighetsflykt. Min debut ”Sista 
jouren” handlade om det jag hade framför 
näsan. Sjukvården på golvet. Alla tycker ju 
något om den, det skrivs massor. Men hur är 
det i verkligheten? Sedan var min pappa 
journalist. Han satt jämt hemma och skrev, 
bland annat tv-recensioner. När han somnade 
mitt i fick vi barn berätta hur programmen 
slutade. 

Jonas Brun 

Yrke: Författare, översättare och psykolog 

Böcker: Debuterade med ”Den andra 
tiden” (2004). Har gett ut ytterligare åtta 

böcker, både prosa och lyrik. Översätter 
Nobelpristagaren Louise Glück. 

Du utbildade dig till psykolog efter att du blev 
författare. Varför? 

– För att inte bli så isolerad. Och för att en fast 
månadslön är ångestreducerande. Jag ville 
jobba med något utåtriktat, där jag träffar folk. 

Du var 23 år när du debuterade. Var drömmen 
då att leva på skrivandet? 

– Ända sedan jag började skriva seriöst visste 
jag att det inte skulle gå. Ett tag provade jag att 
skriva litteraturkritik. Men jag ville koncentrera 
mig på mitt eget skrivande och läsande. Jobbet 
som psykolog ger mig den friheten.   

Hur har det påverkat innehållet i dina böcker? 
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– Jag skulle inte vara den författare jag är i dag 
om jag inte utbildat mig till psykolog. Nu 
arbetar jag på en minnesmottagning och har 
kunnat plocka in sådant som jag lärt mig där i 
min kommande bok, ”Hon minns inte”, som 
handlar om min mamma och demens 

Kan din fantasi bli begränsad av så mycket 
kunskap om mänsklig existens? 

– Trots att jag har 300 högskolepoäng i 
psykologi förblir människan ett mysterium. 
Jobbet är ofta mer praktiskt och vardagligt än 
existentiellt. 

Du har översatt Louise Glück. Vad betyder 
Nobelpriset för din försörjning? 

– Jag står i ett vägskäl och ska pröva att vara 
tjänstledig ett tag för att översätta mer. Dagen 
då Nobelpriset blev offentligt var mitt liv lite 

som Mona Sahlins måste ha varit under 
Tobleroneskandalen. Telefonen ringde 
konstant. Jag har knappt haft ledigt en dag 
sedan dess. 

Per Bengtsson 

kultur@dn.se 

Så försörjde de sig 
Carl Michael Bellman: Tulltjänsteman, -
sekreterare på Nummerlotteriet. 

August Strindberg: Amanuens (skrivbiträde) på 
Kungliga biblioteket, kortare karriärer som 
journalist på DN och statist på Dramaten. 

Selma Lagerlöf: Lärare på Elementarläroverket i 
Landskrona. 

Harry Martinson: Fabriksarbetare, sjöman. 
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Elin Wägner: Journalist. 

Astrid Lindgren: Förlagsredaktör, -
korrekturläsare, stenograf, sekreterare med 
mera. 

Tomas Tranströmer: Psykolog. 

Deckarelitens civila 
karriärer 
Anna Jansson: Sjuksköterska. 

Leif GW Persson: Kriminolog. 

Martin Widmark: Lärare. 

Anders De La Motte: Polis. 

Camilla Läckberg: Civilekonom. 

Denise Rudberg: Nattklubbsvärdinna. 

Sofie Sarenbrant: Journalist. 

Jan Guillou: Journalist. 

Jens Lapidus: Advokat. 

Christoffer Carlsson: Kriminolog. 

Emelie Schepp: Marknadsförare. 
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29 Alexandra 
Sundqvist läser 
tre böcker om 
troll 
Matty Long 
”Superglada magiska skogen” 

Övers. Erik Titusson, Lilla 
Piratförlaget, 2015, från 3 år 

Troll är ett populärt oknytt, också inom den 
samtida barnlitteraturen. Förr, lika stora som 
skrämmande. Nu, ofta bara skräckinjagande vid 
första anblicken. För troll har, ju, ofta sina egna 
problem. Som i Lena Frölander-Ulfs ”Jag, Fidel 

och skogen”. Även Matty Long leker med 
fördomarna kring detta väsen, i sin episka 
äventyrssaga. När de mycket viktiga 
livskristallerna blir stulna riktas misstankarna 
på denna glädjens partyplats raskt mot just… 
trolltornet. Och vad gör trollen? Ja, de har 
tebjudning. Med tårta. Varje dag.  

Jenny Bergman och Lotta 
Geffenblad 
”Det är jag som är trollet” 

Bonnier Carlsen, 2021, från 3 år 

I ”Det är jag som är trollet”, finstämt illustrerad 
av Lotta Geffenblad, möter berättarjaget en 
trollkarl som förvandlar henne till ett troll med 
tusen vårtor och skägg. Kanske sker allt i i 
fantasin, kanske inte. Det beror lite på hur 
läsaren är lagd. Föräldrarna är inte försåtliga 
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över sitt nu enorma barn. De springer sin väg! 
Och på förskolan släpps trollet inte in! Det blir 
ensamt när ingen vill veta av en. En lite rå 
bilderbok i sammanhanget, men som klarar sig 
fint för att den också är rar.  

Bjørn F Rørvik och Gry 
Moursund 
”Bockarna Bruse på solsemester” 

Övers. Pija Lindenbaum, Lilla 
Piratförlaget, 2020, från 3 år 

Att de tre bockarna Bruse gjort succé i Bjørn F 
Rørvik och Gry Moursunds vilt smågalna 
tappning vet vi redan vid det här laget. Men jag 
skulle vilja hävda att en stor del av den norska 
bokseriens framgång är Trollets förtjänst. Make 
till åbäke, så kvistigt och frustande, och ensamt 
och bråkigt och stort är svårt att finna. Det 

känns som att återse en kär vän varje gång 
Trollet gör entré. Vare sig det är som rektor, 
badgäst eller, som här, utklädd till suspekt 
hotellägare. 

Alexandra Sundqvist 

alexandra.sundqvist@dn.se 
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29 Bengt O H 
Johansson 
Bengt O H Johansson, Stockholm, 
arkitekturhistoriker och kulturmiljövårdare, 
har som tidigare meddelats avlidit 86 år 
gammal. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin 
och barnen Simon och Bente med familjer samt 
systern Anna-Greta. 

Under åren 1987–1993 var Bengt O H 
Johansson avdelningschef på 
Riksantikvarieämbetets dåvarande 
kulturmiljöavdelning. Han var också en 
föregångsman i en omvälvande tid. Parallellt 
med naturvårdens reservat skapades 
kulturreservat där byggnader, landskap och 
andra historiska betydelsebärare skulle 

långsiktigt bevaras. Det agrara landskapets 
innehåll uppmärksammades på ett sätt som 
tidigare varit ovanligt inom kulturmiljövården 
och betydelsen av hela miljöer poängterades. 
Kulturmiljövårdens riksintressen hade 
etablerats men det var inte prövat hur de skulle 
skyddas och hur de stod sig mot andra 
intressen. 

Bengt O H Johansson byggde upp sin avdelning 
genom att söka medarbetare från olika 
kompetensområden. Här fanns fysisk planering, 
arkitektur, byggnadsvård, arkeologi, historia, 
kulturgeografi, etnologi med flera 
representerade. Avdelningens styrka blev på så 
sätt starkare än vad de enskilda kompetenserna 
hade varit ensamma. Tack vare detta skapades 
en slagkraftig avdelning som under Bengt O H 
Johanssons ledning betydde mycket för att de 
kulturhistoriska värdena togs till vara. 
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Bengt O H Johansson hade själv en ovanlig 
bredd i sin gärning, både i sin fackkompetens 
och som tjänsteman. Han var minst av allt 
byråkratisk i ordets negativa betydelse utan 
vann respekt genom sin rika erfarenhet, intresse 
för och sakkunskap inom kulturmiljöområdet. 

Både nyfiken och kunnig tog Bengt O H 
Johansson gärna en diskussion med 
medarbetarna om det fanns skilda åsikter. Det 
var högt i tak och sakargument respekterades 
alltid. 

Efter pensioneringen träffades Bengt O H 
Johansson och medarbetarna regelbundet för 
att på plats studera aktuella projekt som hade 
bäring mot kulturmiljövård. Det gällde till 
exempel nya Slussen, det föreslagna Nobelhuset 
på Blasieholmen eller nationalstadsparkens 

skötsel. Träffarna kombinerades med berikande 
samtal över gemensamma luncher. 

Vi som arbetade med Bengt O H Johansson 
under dessa år fick en erfarenhet som vi alltid 
kommer att bära med oss. Vi saknar honom 
som yrkesman, kollega och person. 

Clas Tollin för kollegorna på 
Riksantikvarieämbetets 
kulturmiljöavdelning 1987–1993 
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29 Mer slöjd på 
schemat! 
Jag tycker att det är för lite slöjd i skolan. I min 
skola har vi bara slöjd en dag i veckan, men jag 
tycker att vi borde ha det minst två. Med bara 
en lektion i veckan är det svårt att hinna med 
sådant som tar lång tid, till exempel nåltova i 
textilslöjden eller bygga en fågelholk i trä-
slöjden. En del tycker att slöjd är onödigt. Men 
det är ett viktigt ämne för att lära sig finmotorik 
och att använda olika verktyg. Det är bra för 
framtiden. Alla vuxna har ju inte jobb på bank 
eller som författare. Jättemånga arbetar som 
byggarbetare eller hantverkare. Med detta sagt 
tycker jag att slöjd borde ses som ett viktigare 
ämne än vad det gör i dag. 

MAJA FRENNE 

Ålder: 12 år. 

Bor: I Stockholm. 

Familj: Mamma, pappa och lillasyster, 10. 

Husdjur: Hunden Bella. 

Intressen: Handboll och dans. 

Favoritmat: Poke bowl med lax, mango och 
avokado. 

Favoritämne: Slöjd. 

VILL DU OCKSÅ VARA TYCKARE? 

Skriv till KPtyckaren@kpwebben.se. Glöm inte 
kontaktuppgifter! 
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29 Grattis 
Götet! 
Jubileum. Visste du att Göteborg byggdes 
på en lerig våtmark, av holländare? Nu 
fyller Sveriges största och roligaste 
hamnstad 400 år! 

”Här ska staden ligga” sa den 24-åriga kung 
Gustav II Adolf. Han pekade bestämt på platsen 
och grundade Göteborg 1621. En sparvhök (eller 
duva) kretsade över området och visade honom 
rätt. I alla fall var det så barn fick lära sig i 
skolböckerna förr. 

I själva verket var det inte så enkelt. Området 
där Göta älv rinner ut i Kattegatt hade haft en 
ganska rörig historia under 1500- och 1600- 

talen. Det hade varit flera krig med grannlandet 
och fienden Danmark. Och flera nybyggda 
städer hade bränts ner och förstörts av 
danskarna. 

Kung Gustav II Adolf fick faktiskt tvinga 
människor att flytta till den nya staden. Det var 
inte populärt att bo inne i en borg omgiven av 
en 40 meter bred vallgrav och 8 meter höga 
murar. Fästningen var byggd som en stjärna 
med spetsar som pekade ut mot fienden. Även 
om borgen vaktades av soldater var det en farlig 
plats, där det ständigt var risk för krig. 
Dessutom var man inlåst i borgen på nätterna. 
Många ville hellre stanna kvar i Nya Lödöse, en 
äldre stad som låg i närheten. 

Men varför ville kungen ha en stad just vid Göta 
älvs mynning? Det berodde på läget. 
Landskapen Halland, Bohuslän och Skåne 
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hörde fortfarande till Danmark. Göteborg var 
den bästa platsen för Sverige att skeppa varor 
och skicka krigsfartyg västerut. 

Det var ett knepigt ställe att bygga på, blött och 
lerigt. Därför tillkallade kungen holländare som 
var experter på att bygga på våtmark. Det blev 
holländarna som bestämde hur Göteborg skulle 
se ut, med kanaler och gator i rutnät, precis som 
i storstaden Amsterdam. Det tunga arbetet med 
att gräva i leran utfördes av drängar och sol-
dater. I styrelsen som bestämde över staden satt 
tio holländare, sju svenskar och en skotte. 
Holländska var till och med officiellt språk i 
Göteborg fram till 1670! 

I dag finns knappt några hus eller ens spår kvar 
av original-Göteborg från 1621. Det beror på att 
det brann så ofta, liksom i många andra städer 
på den tiden. Trähus med halmtak och öppna 

eldar inomhus gjorde att det lätt blev bränder. 
Redan 1669 brann halva staden ner. 

Hur funkade Göteborgen då? Jo, väldigt bra! På 
400 år har inga fiender lyckats ta sig in i 
Göteborg. 

Källor: ”Göteborgs historia” av Tomas 
Andersson och Peter Sandberg, samt 
Göteborgs-Posten 

Katarina Schück 

katarina.schuck@dn.se 

Humorn, då? 
Varför är det så vanligt med ordvitsar och skämt 
i Göteborg? Det finns knappt en byggnad i 
staden som inte har ett vitsigt namn. Den så 
kallade Göteborgshumorn blev populär i slutet 
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av 1800-talet. Många av skämten då kom från 
fotografen och journalisten Aron Jonason. Han 
var hovfotograf åt kung Oscar II och skämtade 
ofta med kungen. Göteborgarna blev kända för 
att vara humoristiska och snabba att komma på 
en ordvits. Några av smeknamnen har till och 
med blivit det officiella namnet. Som 
Feskekôrka – saluhallen för fiskförsäljning, som 
liknar en kyrka utan torn. Eller Styr & ställ, 
systemet för uthyrning av cyklar. 

När blir firandet av? 
4 juni är Göteborgs riktiga födelsedag. Men på 
grund av pandemin kommer stora delar av 400-
årsfirandet att skjutas upp till år 2023. 

Murarna revs på 1800-
talet 

På 1800-talet förändrades Göteborg.Det 
byggdes stora fabriker. Från landsbygden och 
öarna runt omkring flyttade människor in för 
att arbeta i industrierna. Murarna runt staden 
revs. Kvar är fästningarna Skansen Kronan och 
Skansen Lejonet, och den spetsiga bastionen 
Carolus XI Rex. Även stora delar av vallgraven 
är kvar. Det är där de berömda Paddan-båtarna 
tar sig fram. 

Fler födelsedagsbarn 
Städerna Piteå och Luleå i Norrbotten, och 
Borås i Västergötland fyller också 400 år i år! 
Det är ingen slump. Det var en fiffig idé av kung 
Gustav II Adolf och hans närmaste man Axel 
Oxenstierna att utse nya städer. Sedan fick 
handeln bara ske innanför murarna. 
Köpmännen var tvungna att betala skatt 
(pengar) till staten för det som såldes och 
köptes. 
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30 Ledare: Gör 
eleverna en tjänst och 
korta sommarlovet 
Det långa sommarlovet bromsar 
kunskapsutvecklingen. Så står det i betänkandet 
”Kampen om tiden – mer tid till lärande”, som 
presenterades tidigare i våras. 

Det handlar om att Sverige internationellt sett har ett 
långt sommarlov, som snarare bygger på traditionen 
att barn ska hjälpa till i jordbruket än på aktuell 
forskning om elevers lärande. Resultatet är att unga 
som inte stimuleras med böcker och aktiviteter under 
lovet kan tappa hela tre månaders utveckling, vilket 
lärare och rektorer vittnar om. 

Det drabbar framför allt elever som redan har det tufft 
och som kämpar för att hålla jämna steg med sina 
klasskompisar. För medan medelklassbarn ofta 
förbättrar sin läsförmåga under ledigheten backar barn 

till låginkomsttagare. Det betyder att de 
socioekonomiska skillnaderna, som skolan ska 
kompensera för, märks betydligt mer under sommaren 
än på terminerna, eftersom kunskapsgapet växer mest 
när skolan är stängd. 

Det leder till två saker. För det första måste lärarna 
inleda varje hösttermin med en hel del repetition, 
vilket är tid som annars hade kunnat användas till att 
börja nöta in nya kunskaper. 

För det andra missgynnar dagens upplägg med två 
terminer och ett långt sommarlov just de barn som 
skolan ska värna extra mycket om. Alltså barnen vars 
sommar inte kommer att fyllas av resor, aktiviteter och 
kulturupplevelser. Som kanske inte pratar svenska 
hemma och behöver kontinuitet för att komma i kapp. 
Som är ensamma för att många föräldrar har kort 
semester och som inte får den omsorg de behöver. Som 
har skolan som sin enda trygga plats i tillvaron. Och 
som i sämsta fall lockas till brottsnätverken, eftersom 
sommarlovet är den värsta boven när det gäller 
nyrekrytering. 
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I alla fall enligt läraren som Diamant Salihu, författare 
till boken ”Tills alla dör”, refererar till: ”Så länge 
barnen är i skolan är de skyddade, de får mat och det 
finns närvarande vuxna”, förklarade Salihu nyligen för 
DN. 

Lösningen är att krympa sommarlovet, vilket inte 
borde vara kontroversiellt, eftersom tio veckors 
ledighet är förhållandevis mycket. Exempelvis är 
danska elever borta från skolan i sex veckor på 
sommaren, norska i åtta och franska i nio. 

Vidare tog flera skolrepresentanter, huvudmän och 
forskare som rapportförfattarna har pratat med 
spontant upp förslaget om kortare sommarlov och ett 
system med tre terminer när lovskola diskuterades. 
Vissa lärare menar att en sådan ordning skulle 
innebära en mer jämn arbetsbörda över året och idén 
är långt ifrån ny. Redan för några år sedan 
förespråkade Moderaternas finansborgarråd i 
Stockholm, Anna König Jerlmyr, då i opposition, att 
huvudstaden skulle bli pilotkommun för att testa ett 
upplägg med tre terminer. 

Det stora intresset, som alltså kommer från flera olika 
håll, understryker varför det vore en bra start att göra 
som betänkandet föreslår och utreda frågan om ett 
kortare sommarlov. Det finns ingen ursäkt för att göra 
”som vi alltid har gjort” när allt pekar på att dagens 
struktur fungerar sämst för barnen som behöver 
skolan som mest. 

DN 30/5 2021 
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30 OECD-chefen: Vi 
kan lita på de svenska 
Pisaresultaten 
Kritiken mot hur den senaste Pisamätningen 
genomfördes har varit hård och frågan är om 
de svenska resultaten för 2018 ska tas bort. 
Men Pisachefen Andreas Schleicher står på 
sig.  

– Våra experter har kommit fram till att 
slutresultatet inte påverkades av de felaktiga -
exkluderingarna. 

När den senaste Pisamätningen presenterades hösten 
2019 visades det sig att 11 procent av de svenska 
femtonåringarna hade exkluderats från att delta. 

Skälet som gavs var att de stora flyktingströmmarna 
under 2015 och att ungdomarna inte varit i Sverige 
tillräckligt länge för att avspegla hur det svenska 
skolsystemet fungerade. 

Skolverket, OECD och den svenska regeringen 
försäkrade att urvalet och beräkningarna var korrekta.  

Men förra sommaren bad ändå den svenska regeringen 
OECD att kontrollera att allt hade gått rätt till ytter-
ligare en gång. 

Den OECD-granskningen, som kom i höstas, fick i 
mars hård kritik av den svenska Riksrevisionen som på 
eget initiativ hade gjort en egen oberoende granskning 
av den svenska delen av Pisamätningarna.  

OECD har inte tillräckliga kunskaper om hur 
nyanlända tas emot i det svenska skolsystemet för att 
kunna utvärdera om exkluderingarna varit korrekta, 
menade Riksrevisionen i sin rapport.  

Dessutom är det olämpligt att OECD granskar sina 
egna insatser, med hjälp av information från 
Skolverket, eftersom dessa båda instanser redan hade 
godkänt Pisaresultaten och de exkluderingar som 
gjorts, enligt Riksrevisionen.  
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Andreas Schleicher, som är OECD:s utbildningschef 
och den som är ytterst ansvarig för Pisa och den 
senaste granskningen, säger nu till DN att han inte 
ångrar att OECD tog på sig jobbet att granska Pisa-
resultaten en gång till.  

– Det är vi som har den information som behövs och 
dessutom tillgång till de experter som kan det här, 
säger han till DN i telefon från OECD:s huvudkontor i 
Paris. 

Att granska resultaten ytterligare en gång är något som 
OECD gör rutinmässigt.  

– Vi får ofta frågan från de deltagande länderna som 
behöver försäkra sig om att urvalet blivit rätt, säger 
Andreas Schleicher. 

I det här fallet var det olämpligt att ni granskade er 
själva, enligt svenska Riksrevisionen. 

– Jag är inte helt på det klara över varför det skulle 
vara olämpligt. Visst, vi kunde bara undersöka detta 
genom att använda oss av den information som redan 

hade samlats in. Men vi var också väldigt tydliga med 
att informationen inte är fullständig, säger Andreas 
Schleicher. 

Enligt Riksrevisionen var inte flyktingströmmarna så 
omfattande att elva procent kunde exkluderas. På sin 
höjd skulle flyktingarna tillsammans med de 
funktionsnedsatta som skulle exkluderas enligt 
reglerna kunna förklara en exkludering om högst 6,6 
procent.  

Skolor hade också använt varierande skäl till att 
exkludera elever vilket gjorde att det urvalet inte var 
jämförbart mellan skolorna, enligt Riksrevisionen. 

Varken den svenska regeringen, Skolverket eller OECD 
har vidtagit tillräckliga åtgärder för att reda ut vad som 
kan ha blivit fel, enligt Riksrevisionen. 

– Jag vet som sagt inte vad vi hade kunnat göra 
annorlunda, säger Andreas Schleicher. 

Frågan är nu om vi kan lita på de svenska 
Pisaresultaten från 2018, eller om de kommer att tas 
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bort. Utbildningsminister Anna Ekström (S) har sagt 
till DN att det är OECD som måste svara på den 
frågan.  

– Våra beräkningar och analyser visar att Sverige 
uteslöt för många, men vi är fortfarande väldigt trygga 
med att exkluderingarna inte får något avgörande 
inflytande på resultaten, säger Andreas Schleicher. 

Men i de 11 procenten finns ju även dem som borde ha 
räknats som bortfall och inte exkluderingar? 

– Jag vet det, men våra experter har kommit fram till 
att det inte påverkade slutresultatet, säger Andreas 
Schleicher. 

Sofia Sandgren Massih är projektledare för 
Riksrevisionens granskning. Hon vill inte kommentera 
uppgiften om huruvida de felaktiga exkluderingarna 
påverkar slutresultatet i Pisa 2018 eftersom 
Riksrevisionen inte undersökt den frågan.  

– Men som det framgår i rapporten tycker vi som sagt 
att det var olämpligt att låta OECD granska resultaten 

en gång till. Det är lite som att låta en lärare rätta om 
samma prov en gång till, säger Sofia Sandgren Massih. 

Peter Letmark 

peter.letmark@dn.se 

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson när han 
presenterade Pisarapporten. 

Foto: TT 

Bakgrund. 
Riksrevisionens Pisakritik 
Andelen exkluderade elever i Pisa 2018 var för hög. En 
ovanligt stor flyktinvandring runt 2015 är inte en giltig 
förklaring. Andelen nyanlända elever som på korrekta 
grunder kunde exkluderas på grund av bristande 
svenskakunskaper ökade endast med en halv 
procentenhet för Pisa 2018, jämfört med 2015. 
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Felaktiga exkluderingar av andra skäl har också gjorts. 
Riksrevisionens finner rimliga förklaringar till en 
exkludering på totalt 6,6 procent, inte de 11,1 procent 
som i verkligheten undantogs. 

De skolor som deltog i Pisa 2018 uppfattade 
informationen om exkludering på olika sätt, och 
undantog därför elever på olika premisser. 

Trots ifrågasättanden från medier och 
riksdagspolitiker om ett missvisande urval av elever 
utredde varken Skolverket eller regeringen miss-
tankarna ordentligt. 

Skolverket hänvisade till och följde OECD:s 
instruktioner, men OECD hade en felaktig bild av 
undervisningen för nyanlända elever i Sverige. 
Problemet påpekades även internt på 
utbildningsdepartementet, fortfarande utan åtgärder. I 
stället hänvisade regeringen till Skolverkets och 
OECD:s uppgifter att allt gått korrekt till. 

Källa: Riksrevisionen 

30 ”Vi kan behöva se 
över åkattraktionernas 
höjd” 
Stockholms stad överklagar nu domen som 
stoppat utbyggnaden av Gröna Lund. Men den 
formella överklagan lämnas in först efter 
sommaren.   

– Det finns en stor oro kring åkattraktionernas 
höjd, vi får se om vi behöver revidera just den 
delen, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim 
Larsson (M). 

På torsdagen lämnade Stockholms stad in en anmälan 
till Mark- och miljööverdomstolen att man tänker 
överklaga domen som stoppat utbyggnaden av Gröna 
Lund.  

– Staden kommer att överklaga domen, men 
kommunstyrelsen tar politisk ställning till 
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motiveringen först den 25 augusti, så vi lämnar in vårt 
yttrande efter sommaren, säger Joakim Larsson (M). 

Stadsbyggnadsborgarrådet möter upp på den 
skyfallsblöta parkeringen bredvid Gröna Lund vars öde 
nu är högst oklart. Om Stockholms stad och Gröna 
Lund får som de vill ska här byggas 10 000 
kvadratmeter nöjespark, med åkattraktioner som är 
uppemot 45 meter höga. Men mark- och 
miljödomstolen som upphävde detaljplanen i början av 
maj menar att utbyggnaden skadar den 
kulturhistoriska miljön i Nationalstadsparken. 

Hur kan Stockholms stad vilja skada 
Nationalstadsparken? 

– Det vill vi förstås inte. Men det här är i dag en 
parkeringsplats och stockholmarna förtjänar något 
bättre. Med de varsamhetskrav som finns i 
Nationalstadsparken så kan man utveckla den här 
platsen. Det viktiga nu är att se vad man kan göra. I 
augusti får vi ta politisk ställning till om det är något 
som ska revideras, säger Joakim Larsson. 

Domstolen anser i sin helhetsbedömning av 
utbyggnaden att både höjder och utseende på åk-
attraktionerna blir för dominerande och skadar 
kulturmiljön som är ett riksintresse. 

– Vi vet att det finns en stor oro kring höjderna på 
åkattraktionerna. När det prövas politiskt i augusti får 
vi ta ställning till om det är något som behöver 
revideras, säger Joakim Larsson. 

Måste det vara höga åkattraktioner alls här? 

– Vi har varit väldigt noga med att placera den högsta 
attraktionen i ena hörnan för att det ska vara långt bort 
från boendehuset och sedan ha en avtrappning av 
höjderna för att det ska vara varsamt. Men nu har 
domstolen satt frågetecken för detta och då är det klart 
att vi får se om vi behöver revidera just den delen, 
säger han. 

Kritiken har även gällt strandremsan som staden sålt 
till Gröna Lund vilket gör att den hamnar innanför 
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nöjesfältets grindar och kräver entré. I stället planeras 
en allmän strandpromenad på bryggor ute i vattnet.  

– Annars skulle man behöva ha ett stort plank vid en 
strandpromenad mot nöjesparken. Därför valde vi att 
lägga strandpromenaden på en brygga i vattnet så att 
den kan vara tillgänglig för allmänheten dygnet runt, 
året om. 

Kritiker anser att stadens siluett förstörs av 
utbyggnaden? 

– Det är klart att det kommer att synas om man gör 
något på den här parkeringsplatsen, oavsett vad man 
gör. Men vi tror att det kommer att vara positivt för 
staden. Djurgården är en pärla som har sina 
varsamhetskrav och det är klart att vi kommer att hålla 
oss inom de gränserna, säger Joakim Larsson. 

Gröna Lund har också överklagat domen som man 
anser är både bristfällig och felaktig på tre punkter. 

– Reglerna finns för att skydda natur- och parkmark 
från exploatering. Men det här är ju inget 

naturområde, det är ett befintligt byggnadsområde, det 
är ju en parkering, säger Christer Fogelmarck, 
koncernchef för Parks and resorts som äger Gröna 
Lund. 

Den andra punkten gäller att utbyggnaden i sin form 
och med de höga åkattraktionerna skadar den 
kulturhistoriska miljön. 

– Domstolen anser att det uppstår skada. Men den 
redovisar varken vad det är som skadas, hur det skadas 
eller hur man gjort sin skadebedömning. Det är ju 
viktigt att förstå, annars kan det bli väldigt godtyckligt, 
men vi får inga ledtrådar över huvud taget, säger 
Christer Fogelmarck. 

Den tredje invändningen är att domstolen bortser från 
övriga instanser som inte anser att riksintresset 
skadas. 

– En mängd utredningar visar att detaljplanen inte 
skadar Nationalstadsparken. Domstolen tar inte ens 
hänsyn till detta. Man väljer helt att gå på 
Riksantikvarieämbetets bedömning. Den frångår helt 
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länsstyrelsens bedömning att den inte gör skada, det är 
anmärkningsvärt.  

Måste ni bygga 45 meter höga åkattraktioner? 

– En berg- och dalbana är ju ikonen för ett nöjesfält, 
och då behövs en enstaka höjd, men det är i en särskild 
zon. Vårt ingångsvärde har varit att ta ansvar även för 
framtida ägare. Det ska finnas så stor frihet som 
möjligt både för oss och för andra att över tid förändra 
nöjesfältet. 

Koncernchefen menar att domen ändå i övrigt slår fast 
att detaljplanen inte kan upphävas på formella 
grunder, som exempelvis jäv eller buller, och att det 
beror på att den är så genomarbetad. 

– Jag har jobbat med den i sju år. Hundratals personer 
har lagt tusentals timmar i flera år för att laga ett hål i 
landskapet, en parkeringsplats som ingen vill ha. 
Därför kommer vi att pröva den så långt det bara går, 
och förhoppningsvis förverkliga den, säger Christer 
Fogelmarck. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 

30 Grattis, Göteborg 
400 år! 
Många har försökt beskriva staden som hela 
tiden tycks pågå någon annanstans. 
Göteborgssonen Martin Nyström har läst och 
lyssnat till jubilaren och blickar ut mot 
horisonten – givetvis västerut. 

Vad är Göteborg? En stad som vänder sig västerut, har 
jag ofta svarat, som om där fanns en särskild 
kompassriktning. Med en närmast gravitetisk verkan. 
En kraft i staden som är riktad ut från sig själv och inte 
in mot ett centrum. Något ”centrifugalt”, som Evert 
Taube kallade det, när han talade om det utåtriktat 
transatlantiska som får drömmarna och 
associationerna att färdas långväga. Det som får Jens 
Lekman att förbinda Kortedala med Melbourne, 
Fredrik Nyberg att vara på väg till Gdansk i St Pauli 
backe och Håkan Hellström att likna Vasastan vid ett 
Chinatown. När Hellström rör sig i Göteborg är det 
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som att han var som helst kan ramla ut ur den. Kartan 
stämmer inte, sjunger han på ett ställe. Ja, det finns 
något svårfångat över Göteborg, vilket många som 
försökt har intygat om. 

När New York Times gjorde ett reportage 2007 och 
frågade folk på stan efter det ”verkliga” Göteborg blev 
man hela tiden hänvisad vidare. Göteborg verkade 
alltid befinna sig ”någon annanstans” än där man var. 
Göteborgs kanske främste prosaist, Bengt Anderberg, 
har också understrukit hur ”oerhört svårt” det är att 
återge Göteborg. Och dess främste poet, Gunnar D 
Hansson, har sagt att Göteborg tillhör ”det mest 
svårbeskrivna som finns”. Författaren och journalisten 
Lars Ulvenstam kallade Göteborg för en ”oskriven 
dikt”. 

Med Lydia Sandgrens Augustprisvinnande ”Samlade 
verk” från 2020 kom det dock en roman som på nära 
700 sidor skildrar Göteborg på gatuplansnivå. Och där 
personerna rör sig på det centrumlösa sätt som är 
typiskt för staden, lite planlöst och oförutbestämt. 
Vilket Sandgrens personer inte tycker är så illa - så 

länge man ”är i rörelse”. En iakttagelse som påminner 
om den promenerande Viktor Rydberg i Anderbergs 
roman ”Amorina” som sägs ha gått hundratals mil i 
och runt Göteborg - utan att tröttna. Och utsatt sig för 
de snabba omslag i väderleken som poeten Ebbe Linde 
i sin bok ”Göteborg” från 1948 menar är utmärkande 
för staden. Eller för dess lika typiska atlantiska dagar 
”med blå, disig luft, inte precis dimmigt, men mycket 
fuktigt, med regndroppar som skymmer sikten på långt 
håll och lägger sig som en beläggning på gatstenarna 
och ens kinder, men som knappast väter kläderna, 
bara håller sig som dagg utanpå dem.”      

Lydia Sandgrens ”Samlade verk” tar sin början i 
stadens transatlantiska historia sett ur ett barns 
perspektiv. Med fartyg som glider ut mot 
hamninloppet - ”omsvärmade av bogserbåtar, för att 
påbörja sin färd över haven” - till Antwerpen, Le 
Havre, New York och Rio de Janeiro. En stad som på 
en jordglob är en liten prick med ”oroväckande mycket 
hav” intill sig: ”Ordet Atlanten hade den dubbla 
klangen av äventyr och fara, medan Stilla Havet lät 
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snällare. Nordsjön måste vara stormigt och kallt, men 
å andra sidan närmare…” Peter Birro, en av vår tids 
främsta Göteborgsskildrare, låter sin huvudperson 
Tommy i tv-serien ”Upp till kamp” åka till Röda sten 
för att se ut mot havet varje gång han är frustrerad. 
Likt Birro själv som ung. Och likt skådespelaren 
Thommy Berggren som gjorde samma sak som 
tonåring när han ville känna att det fanns en utväg till 
en större värld.  

Då Göteborgs konstbiennal 2021 öppnar på själva 
födelsedagen den 4 juni kommer just Göteborgs 
transatlantiska förbindelser att stå i fokus. Bland annat 
med ett så kallat ”möjligt monument” av konstnären 
Runo Lagomarsino där han har projicerat en karta på 
den lilla karibiska ön St Barthelemy över en karta av 
Göteborg. Bakgrunden till konstverket är att den 
franskägda ön, där det bedrevs slavhandel, köptes av 
Gustav III 1784 mot att Frankrike fick en tullfri plats i 
Göteborgs hamn, ungefär där Packhusplatsen är i dag. 
Men denna dubbelprojicering kommer inte bara att 
synliggöra en konkret länk till stadens koloniala 

historia utan även att påminna om dess centrifugala 
drivkraft utåt. Alla de platser i Göteborg som hamnar 
inom kartan över St Barthelemeys kommer att få två 
namn. Något som Taube säkert skulle ha jublat över. 
Han som kunde känna ”Karibiens passadvind kring 
pannan”, var han än befann sig. 

I en artikel i G-P nyligen hyllade konstkritikern 
Paulina Sokolow den offentliga konsten i Göteborg för 
dess ojämförliga djärvhet. Något som troligen har att 
göra med att det offentliga rummet i Göteborg inte är 
färdigdefinierat, utan i hög grad är disponibelt för 
visuella uttryck och skådespel av olika slag. Och 
vidöppet för humor, gärna en antiauktoritärt ironisk 
sådan.   

Att Karl IX:s staty kallas ”Kopparmärra” är typiskt. 
Hästen är en hingst, är gjord av brons och står på ett 
fundament av 25 ton granit. Och detta måste 
detroniseras av folkhumorn. En ironi över kunglig 
symbolik i Göteborg som togs en bit längre av Ruben 
Östlund för ett par år sedan då han föreslog att Gustav 
II Adolf på Gustav Adolfs torg och Karl IX på 
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Kungsportsplatsen skulle tas ner från sina respektive 
fundament och sättas samman, så att far och son skulle 
kunna återförenas. Likt två riktiga tjommar. 

En händelse i Göteborg som fortfarande väcker 
munterhet, trots att det är flera decennier sedan, är då 
chalmeristerna under en natt hade ersatt alla skyltar 
med ”Göteborg” till ”Ankeborg”. I studien ”Göteborg 
utforskat” (Glänta 2010) bidrar en rad olika forskare 
med aspekter på staden som en arena, stadsrummet 
som en scen, ibland som ett ”motståndsrum”. Och 
lyfter bland annat fram hur disponibel Avenyn och 
Götaplatsen har varit för detta. Alltifrån politiska 
demonstrationer och regelrätta kravaller till firandet av 
stora idrottsevenemang. De nämner inte den 
karnevaliska chalmeristcortègens årliga intagande av 
Avenyn, men däremot den enorma uppståndelsen 1935 
då Avenyn fick sitt första moderna funkishus och det 
visade sig husera korsettfabriken Spirella med stora 
fönster mot gatan i vilka det visades lättklädda 
skyltdockor. Gatan blev ett nöjesfält, en teater. 

I linje med detta föreslog för en tid sedan designern 
Mats Theselius att göra Göteborg till ett enda stort 
Liseberg. Att löpa linan ut och betrakta allt som finns i 
staden som attraktioner, som vore staden självt en 
teater. Och kanske är den det? När Mattias Andersson 
presenterade sin ”The Mental States of Gothenburg” på 
Angereds Teater 2006 betonade han att 87 procent av 
manuset var taget ur intervjuer med unga göteborgare 
på stan.  

Teatrarna i Göteborg byggdes inte för att synas, utan 
för att vara som öppna spjäll. Kunglig var väl den 
göteborgska teatern som mest och bäst 1973 när Sven 
Wollter spelade Gustav III på Stadsteatern i Lennart 
Hjulströms uppsättning av Strindbergs pjäs - ett 
genialiskt vulgärt porträtt som älskades av 
göteborgarna. I programbladet skrev historikern Per 
Nyström, som då var stadens landshövding, att nu är 
”lallandet” med Gustav III slut. Och tog parti för 
kungamördarna vilka han betraktade som unga 
intellektuella av hög resning: ”Det får bli slut med det 
politiska falskspeleriet, var deras paroll. Parollen är 
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lika aktuell i dag. Frappé, slå!” Ett slag som blev ett 
skalv som nådde ända ut på Götaplatsen samma år i 
Ralf Långbackas uppsättning av Brechts ”Heliga 
Johanna från slakthusen” med Viveka Seldahl i 
huvudrollen. I sin slutreplik manar hon att slå 
lögnarna med huvudet i gatstenen: ”För där våldet 
råder hjälper det bara med våld, och där människor 
finns kan bara människor hjälpa.”. Varpå en järnridå 
föll ner ner över scenkanten med en chockartad smäll. 
Jag var 18 år, hade några år tidigare varit till sjöss och 
gått i storm över Biscaya. Nu hade jag tagit risken att 
gå på teatern. Utanför på Götaplatsen var allt i luften 
ogjort, som om staden släppt sina fästen. Men jag stod 
där med tusen andra. Och med havsguden Poseidon 
som blickade nedför Avenyn - mot kanalerna, älven 
och mynningen mot havet. 

New York Times beskrev Göteborg som ”gäckande, 
hårt, kreativt och ådrat av ett slags mörk impulsivitet.” 
Och gav framtiden åt Göteborg. En karaktäristik som 
också stämmer bra på en av de allra äldsta 
Kållevitsarna. Även den en slags teater: 

De va eldsvåda ve Stigbergsgata. 

Kålle stog på femte våninga å våga inte höppa.  

Höppa Kålle, sa ja, vi ha nät! 

Vi hade la inge nät. 

Den skall givetvis sägas på göteborgska. Och bästa 
vägvisaren är språkprofessorn Lars Gunnar Andersson 
som i sin ”Göteborgsgrammatik” från 2019 redogör för 
Göteborgsdialektens särdrag. Om u som blir ö och ö 
som blir u och a som blir å. Och om varför Gamla stan 
blir Gamlestan. Men framför allt om det som 
kännetecknar göteborgskan allra mest - den stigande 
språkmelodin. Frasslutet där tonhöjden går upp och 
förlänger den sista stavelsen. Som om det fanns något 
som vill ut och i väg, även i talet. 

Karlatornet på Hisingssidan med sina 245 meter i höjd 
kommer att bli Nordens högsta byggnad. Från översta 
våningen kommer man att se långt - i siktigt väder 
ända till Skagens fyr, 25 mil västerut. Ett ”Taube 
tower” som får mig att tänka på Sveriges första 
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kvinnliga sjökapten, göteborgskan Maria Björnstam, 
som i ett DN-reportage för ett par år sedan besökte 
Sjöbefälsskolan på Chalmers. Och som vid sin sorti såg 
skarpt på eleverna, vid sina digitala 
navigeringsverktyg, och påminde dem om att: ”Det 
viktigaste instrumentet är era ögon. Titta ut över 
horisonten!”  

Martin Nyström 

martin.nystrom@dn.se 

Martin Nyström är uppväxt på Förtroligheten i Örgryte 
och på Kössö i Göteborgs södra skärgård. Gick till sjöss 
första gången som 15-åring och siktade Vinga fyr både 
vid avresa och ankomst. 

30 Saltstänkt äventyr i 
Bohusläns skärgård 
Bohusläns vackra skärgård bjuder på mjukt 
rundade klippor, tusentals öar och skär, rikt 
marint liv och genuina fiskelägen. Allra längst 
ut mot öppet hav tronar flera klassiska fyrar 
och lotstorn. Följ med till tre ljuvliga öar. 

Landskapet är saltstänkt med granit och doftande 
ljung. Över klippor och spångar följer vi små rösen och 
vimplar. Berget blir allt mer slipat, färgen går från 
grått till varmt rödrosa. Till sist ser vi 
marmorbassängen, badplatsen i en vik på västra sidan 
av ön. Här är berget så mjukt och rundat att det ser ut 
som konst, solen gör stenen varm och det är härligt att 
ligga ner på hällarna. 

Vi befinner oss på Hållö, den ö som ligger närmast 
land av de tre öar vi besöker på vår skärgårdssemester i 
Bohuslän. Det är lätt att ta sig hit, buss eller bil till 
Kungshamn (Smögen går också bra) och sedan båt. 
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Efter bara 15 minuter ombord på Hållöexpressen är vi 
framme. 

Ön var länge obebodd men 1842 byggdes fyren och 
fyrvaktarna flyttade hit med sina familjer. 1969 gjordes 
fyren automatisk och ön blev åter obebodd. I dag är 
fyrvaktarhusen semesterbostäder för Sjöfartsverkets 
personal, men vi andra kan också njuta av den unika 
miljön tack vare Utpost Hållö, ett modernt 
vandrarhem med rum i olika storlekar, flera av dem 
har egen uteplats med härlig utsikt, de andra delar på 
ett gemensamt trädäck. 

Vi vandrar upp till fågelskådarnas lilla träskjul och 
njuter av vågornas dån över skären utanför. 
Sannerligen ett kraftfullt skådespel. Sista kvällen på ön 
avslutas med bastubad och dopp i det blå – missa inte 
att boka vandrarhemmets fina bastu med härlig utsikt. 
Nästa morgon blir det ännu ett dopp vid sidan om 
bryggan innan Hållöexpressen tar oss tillbaka till 
Kungshamn. En söt liten sälkut på ett skär blir pricken 
över i:et för Hållö-vistelsen, hit vill vi åka tillbaka! 

Men nu fortsätter äventyret, ännu vildare. Vi tar oss till 
Hamburgsund och kliver ombord på en rejäl liten 
motorkatamaran för att åka ut till smått mytomspunna 
Väderöarna. Vi får en vacker skärgårdskryssning på 
köpet när båten först glider genom Hamburgsunds 
långa passage med sjöbodar på båda sidor och sedan 
susar fram mellan klippöar till Fjällbacka, plockar upp 
några passagerare till och sedan svänger västerut ut 
mellan öarna. När vi passerar fyren Södra Syster 
öppnar Västerhavet sig och de stora vågorna kommer – 
det blåser styv kuling. Om Hållö var närmast land av 
våra semesteröar är Väderöarna de längst ut. Men 
båten är stabil och skepparen duktig, snart står vi på 
trädäcket framför Väderöarnas värdshus. Här är det lä 
och solen skiner. 

Väderöarna är en egen liten skärgård med 365 kobbar 
och öar, ett rikt fågelliv, sälkolonier och kanske 
Sveriges finaste dykvatten. Värdshuset ligger på 
Storön, som under en period beboddes av lotsar och 
deras familjer (lotstornet står kvar men avbemannades 
1966). Här är naturen om möjligt ännu vildare än på 
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Hållö, men miljön är mer bekväm. Det gulliga 
värdshuset har hotellrum, bryggkafé och en trevlig 
restaurang och det finns både badtunna och bastu med 
panoramafönster. 

Efter incheckning tar vi cyklop och simfenor och 
hoppar i vattnet för snorkling. Vattnet är klart och 
undervattenslivet mycket rikt. Vi ser direkt 
krabbtaskor (den ätliga sortens krabba), sjöstjärnor, 
sjöpungar, färgglada svampdjur och de speciella 
mjukkorallerna dödmanshand som normalt lever på 
djupare vatten. Det vimlar av fisk och vackra alger. Vid 
solnedgången klättrar vi över till västsidan av ön och 
beundrar naturen – dånande vågor slår upp vatten och 
skum ovanför skären utanför, allt i det sista gyllene 
ljuset. Efteråt sätter vi oss till bords och njuter av en fin 
torskrygg med räkor, nypotatis, smält smör, riven 
pepparrot, broccoli och brytbönor. Sedan somnar vi 
gott med fönstret öppet och vågornas brus i 
bakgrunden. 

På morgonen vaknar vi med havsglitter utanför, det 
blir ett härligt morgondopp och sedan god frukost. 

Några timmar senare sitter vi i solen på det generösa 
trädäcket och väntar på båten tillbaka till fastlandet. 

Sista stoppet på vår öhopping är det mest exklusiva. 
Ön Hamneskär vid Pater Noster-skären utanför 
Marstrand är liten och det pensionat/vandrarhem som 
förr funnits där har stått tomt i flera år. Men så den 1 
juli 2020 tog nya krafter över arrendet. 

Vi anländer en sen eftermiddag med ribbåt från 
Rönnäng. Vi kliver i land och imponeras direkt av den 
gigantiska och rödmålade fyren. Den robusta 
trotjänaren är inte längre i bruk, men har sedan 1868 
tjänat som vägvisare åt fartyg på en av Sveriges 
kargaste och mest vindpinade platser. 

Ön Hamneskär som fyren står på tillhör de erkänt 
förrädiska Pater Noster-skären en bit utanför 
Marstrand. Skären sägs ha fått sitt namn efter den 
latinska varianten av ”Fader vår” och efter de böner 
som sjömännen bad. Här i fyrens ljus byggde 
fyrvaktarfamiljerna sina hem och skapade ett samhälle 
i miniatyr, med köksträdgårdar och höns. I mer än 
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hundra år levde man härute fram tills fyren togs ur 
bruk 1977. 2015 beslutade regeringen att förklara Pater 
Noster som ett statligt byggnadsminne med högt 
kulturhistoriskt värde. Och nu tas det nya friska tag 
härute. De två par som driver Pater Noster – ett hem 
vid horisonten, har ett fåtal exklusiva bäddar för den 
som vill övernatta, en restaurang och ett litet kafé för 
dagsgäster. 

Rummet vi bor i är inrett i ett eget litet hus, en gång 
fyrvaktarnas bagarstuga. Snabbt byter vi till badkläder 
och uppsöker en liten vik för att hoppa i. Vattnet är 
friskt och fyllt av liv och här är fantastiskt att snorkla. 
Middagen serveras i den gemensamma 
huvudbyggnaden och den kommer bokstavligt talat 
direkt från havet. Färskfångad och nystekt makrill följs 
åt av ett makalöst skaldjursfat. 

Strax innan solen går ner tar vi trapporna upp i fyren 
med kall öl i handen. Nedanför oss möts ett svallande 
Skagerrack och Kattegatt, utanför seglar ett par trutar 
och en bit bort på ett annat skär vilar en flock sälar 
som vi får syn på i kikaren. I övrigt är det bara vi, havet 
och fyren, och en glittrande solnedgång. 

Text och 

Anna W Thorbjörnsson 

och Marko 

T Wramén 

LÄS MER: 
På nätet: 

vastsverige.com.halloexpressen.se 

hallofarjan.se 

utposthallo.se 

vaderoarna.com 

paternoster.se 

Böcker: 

Artikelförfattarnas guidebok ”Magiska Bohuslän”. 

”Sveriges öar” från 2013 av Anders Källgård är ett fint 
uppslagsverk för alla önördar. 
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31 När Sverige 
bländas av sig 
självt 
Det är dessvärre inget skämt”, skrev 
kolumnisten Annika Ström Melin nyligen på 
dessa sidor, ”att många inlägg på EU-
konferenser fortfarande inleds med ett 
uppfordrande: ’In Sweden we have a system!’” 
Islands förre premiärminister Sigurdur Ingi 
Jóhannsson hade sin version av landets starka 
sidor. ”Vad vi saknar i antal människor”, sa han 
på en middag i Vita huset, ”tar vi igen i 
vulkaner.” 

Ett rörande drag hos små länder är när de tror 
sig ha stort inflytande på omvärlden. Svenskar 

har länge rest runt i världen som turistversioner 
av Carl Bildt: små hundar med stora hundars 
svansföring. ”You know Robyn? No? Ikea? Well, 
how about a certain Zlatan?!” 

När vulkanen vid Fagradalsfjall fick sitt utbrott i 
mars vändes världens ögon mot Island. 
Islänningarna var inte förvånade. De är vana vid 
att deras lilla nation har stor inverkan på 
världens öden. 

Den nyutkomna bok från vilken Sigurdur Ingi 
Jóhannssons citat är hämtat heter ”How Iceland 
changed the world: The big history of a small 
island”. Titeln är talande. Författaren Egill 
Bjarnason hittar en mängd tillfällen då den lilla 
ön och dess folk verkligen förändrade världen. 

Att de kom till Amerika 500 år före Columbus 
är välkänt, men utan Island hade det heller inte 
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skett någon revolution i Frankrike, ingen 
månlandning – och världen hade fått vänta 
längre på att en kvinna skulle väljas till 
statsöverhuvud. 

I Ingmar Nevéus och Alexander Mahmouds DN-
reportage från ön berättas hur Island hanterade 
covidsmittan. Hård gränskontroll. 
Smittspårning. Isolering av såväl faktiskt som 
befarat smittade. ”Sverige har 29 gånger så stor 
befolkning – men 162 gånger fler smittade och 
482 gånger fler döda”, konstateras. 

”In Sweden we have a system”. Problemet med 
en självbild som har stark lyskraft är att man 
kan bländas av den. Då är det svårt att se och 
lära av andra. 

Erik Helmerson 

erik.helmerson@dn.se 

31 Skolor sparar 
miljarder på att 
anställa 
obehöriga 
lärare 
Det kan finnas ekonomiska motiv bakom 
att bara var tredje lärare är behörig i 
svenska skolan. En ny rapport från 
Lärarnas riksförbund visar att skolorna 
sparar mer än 3 miljarder kronor varje 
år på att anställa obehöriga lärare. 
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DN har besökt Grebo skola i Åtvidaberg – 
en kommun som anstränger sig för att 
anställa behöriga lärare. 

ÅTVIDABERG. Trots att ett av de stora 
problemen i den svenska skolan är bristen på 
behöriga lärare så kommer ständiga larm om att 
skolor väljer bort behöriga lärare och anställer 
personer utan pedagogisk utbildning. 

I dagarna släpps en rapport från Lärarnas 
riksförbund, ”Vem vill anställa en behörig 
lärare”, som bekräftar bilden av att skolor 
rekryterar och behåller obehöriga lärare även 
när det finns behöriga att tillgå. 

Förbundet har samlat in fakta, analyserat 
statistik och intervjuat nästan 200 
föreningsombud ute på skolorna, både i den 
privata och kommunala sektorn. 

Enligt rapporten sparar landets alla skolor, från 
förskoleklass till gymnasium och 
vuxenutbildning, 3,3 miljarder kronor varje år 
genom att anställa obehöriga lärare. 

Det beror på att outbildade lärare tjänar i 
genomsnitt 5 000–6 000 kronor mindre i 
månaden än behöriga lärare, även när hänsyn är 
taget till geografi (löner i storstäder är generellt 
högre), befattning och antal år i yrket. 

Det finns alltså ekonomiska motiv till att välja 
outbildade framför utbildade lärare i skolorna. 
Var tredje föreningsombud uppger att 
skolhuvudmannen väljer att förnya 
tidsbegränsade anställningar av obehöriga 
eftersom ”det är billigare att anställa obehöriga 
på grund av löneläget och ansträngd budget”. 
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Fyra av tio säger att skolhuvudmannen har 
anställt en obehörig till en utlyst tjänst trots att 
det funnits behöriga sökande eller behöriga att 
tillgå inom organisationen. 

– Parallellt med att vi hela tiden pratar om 
bristen på behöriga lärare så ser vi alltså att 
man kan tjäna pengar på att välja bort de 
utbildade lärare som ändå finns, säger Åsa 
Fahlén som är förbundsordförande vid Lärarnas 
riksförbund. 

Friskolorna är sämst i klassen. Bland de tio 
procent högstadieskolor som har lägst andel 
behöriga lärare utgör friskolorna 67 procent, 
trots att de bara står för 26 procent av det totala 
antalet högstadieskolor, enligt LR:s 
beräkningsmodell.  

Det stöds av siffror från Skolverket och även en 
rapport från riksdagens utredningstjänst som 
DN tidigare skrivit om. 

– Friskolesektorn behöver ta ett mycket större 
ansvar för lärarförsörjningen än man gör i dag, 
säger Åsa Fahlén. 

Enligt Ulla Hamilton, som är vd vid 
Friskolornas riksförbund, gör friskolorna vad de 
kan för att hitta behöriga lärare. 

– Allt annat är bara ett sätt att försöka 
misstänkliggöra friskolor, och det handlar 
absolut inte om att friskolor försöker spara 
pengar, säger Ulla Hamilton. 

Så varför visar det sig gång på gång att ni är 
sämst på att anställa behöriga? 
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– För att det är en brist på lärare rent generellt i 
Sverige, och att det för många äldre lärare kan 
upplevas som mindre attraktivt att jobba på en 
friskola, säger Ulla Hamilton. 

En stor del av lärarkåren har negativa 
uppfattningar om friskolor vilket gör att det kan 
vara ett ideologiskt ställningstagande, menar 
Hamilton. 

En anledning till att det finns pengar att tjäna 
på obehöriga lärare är att skolpengen är 
densamma oavsett vad lärarna har för löner och 
behörighet på en skola. 

Tankesmedjan Arena Idé föreslog därför i en 
artikel DN Debatt i april i år att man behöver 
utreda hur skolpengen skulle kunna sänkas för 
skolor som har färre behöriga lärare. 

Lärarnas riksförbund föreslår i stället en modell 
där skolor som anstränger sig för att ha många 
behöriga i stället blir belönade. 

Den modellen som förbundet har tagit fram 
räknar fram hur mycket skolhuvudmannen 
anstränger sig genom att ta hänsyn till 
elevsammansättningen, eftersom det har visat 
sig vara svårare att locka välutbildade lärare till 
mer utsatta skolor. 

I beräkningen tas också hänsyn till om skolan 
ligger i en landsbygdskommun eftersom det är 
svårare att hitta behöriga lärare ju längre från 
studieorterna som skolan befinner sig. 

Den kommun som hamnar i topp i rankningen 
är Åtvidaberg i Östergötland som trots sina 7 
000 invånare har 85 procent behöriga lärare i 
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grundskolan, vilket kan jämföras med 70 
procent som är siffran för hela landet. 

När vi besöker lågstadiet på Grebo skola i 
Åtvidaberg är det fullt ös på skolgården och 
personalen har fullt upp att hålla koll på 
ungarna som rusar ut och in i de låga skolhusen. 

Läraren Camilla Jacobson berättar att hon fick 
vikariera ett halvår när hon gått ut 
grundskollärarutbildningen i Linköping för tio 
år sedan eftersom det var anställningsstopp i 
kommunen.  

Därefter flyttade hon till Växjö, fick ett fast jobb 
och blev kvar i sju år. 

För tre år sedan flyttade hon tillbaka till 
Linköping men väljer ändå att pendla några mil 
varje dag för att kunna jobba på lilla Grebo 
skola i Åtvidaberg. 

– Jag sökte mig hit för att man i annonsen var 
så tydlig med att man prioriterade kontinuitet 
och att läraren ska få följa samma elever i minst 
fyra år, säger Camilla Jacobson. 

Det gör att man kan lägga en stabil grund i 
förskoleklassen som man sedan bygger vidare 
på under lågstadietiden, menar hon. 

– Andra fördelar är att elevgrupperna är mindre 
än i större kommuner. Lönen är också viktig, 
säger Camilla Jacobson. 

Skolchefen i Åtvidaberg, Karl-Johan Sjödin, 
berättar att han precis pratat med en lärare som 
sökt jobb i en annan mindre kommun i 
Mellansverige. 

– Han tyckte att arbetsgivaren visade ett 
överdrivet intresse för vad han skulle lämna in 
för löneanspråk. Känslan han fick var att de 
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skulle välja en obehörig om han lade sig för 
högt. 

– Det ska vara en rimlig nivå så klart, men jag 
har aldrig varit med om att vi sagt nej till någon 
behörig på grund av löneanspråk, säger Karl-
Johan Sjödin. 

För att få kvalitet i undervisningen är det 
avgörande att lärarna har en adekvat 
pedagogisk utbildning, särskilt som lärarjobbet i 
dag har blivit så mycket mer komplext än det 
var tidigare, menar Karl-Johan Sjödin. 

– Den som kliver in som obehörig i dagens 
skola, med läroplaner och kunskapsmål, 
riskerar att ganska snabbt gå vilse. Det påverkar 
också elevernas resultat i en negativ riktning, 
säger han. 

Annika Görefält, som är rektor på Grebo skola, 
skakar på huvudet när vi frågar om det inte 
ändå finns pengar att spara på att anställa fler 
outbildade lärare. 

– Har man ambitionen att driva en likvärdig 
skola, där alla elever ska kunna bli sitt bästa jag, 
så behöver man ha lärare som är utbildade 
pedagoger. Det handlar om att göra rätt 
ekonomiska prioriteringar. 

Peter Letmark 

peter.letmark@dn.se 

Fakta. Därför anställs 
obehöriga lärare 
I dagarna släpps rapporten ”Vem vill anställa en 
behörig lärare” från Lärarnas riksförbund, som 
har samlat in fakta, analyserat statistik och 
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intervjuat nästan 200 föreningsombud på 
landets skolor, både i den privata och 
kommunala sektorn. 

1 Vanligaste orsak till att huvudman eller rektor 
väljer att förnya tidsbegränsade anställningar av 
obehöriga är att det saknas behöriga lärare. 
Men vart tredje föreningsombud svarar att det 
beror på att det är billigare att välja obehöriga. 

2 Fyra av tio svarar att de anställt en obehörig 
till en utlyst tjänst trots att det funnits behöriga 
sökande eller behöriga att tillgå inom 
organisationen. 

3 Problemet är vanligast i grundskolan där den 
totala andelen obehöriga anställningar som 
tillsätts på nytt, utan att det görs försök att 
rekrytera behörig lärare, till 60 procent. 

4 Sex av tio föreningsombud uppger att det sker 
på grund av att huvudmannen saknar 
kompetensförsörjningsstrategi eller att det är 
billigare att anställa obehöriga. 

5 Lärartjänsterna blir heller inte utlysta som de 
ska. Bara åtta procent säger att det sker löpande 
under läsåret. Majoriteten svarar att de sker i 
samband med terminsstart eller att 
anställningstiden går ut. 

6 I stället för att skolhuvudmännen aktivt söker 
behöriga lärare till de tjänster som finns, 
förnyar man ofta de tidsbegränsade 
anställningarna av obehörig lärare. 15 procent 
av ombuden säger att det sker ofta. 

7 I större städer, där det finns en större tillgång 
till behöriga lärare, säger 65 procent av om-
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buden att det sker ofta, i tätorter är siffran 83 
procent. 

Källa: Lärarnas riksförbund 

31 Vi är hundra procent 
säkra på att det är rätt 
fartyg. 
Forskaren Pål Buhl-Mortensen som var med och 
hittade det svenska skeppet S/S Malmberget som 
försvann utanför den norska kusten november 1913, 
uppger Sveriges television som citerar NRK. Fartyget 
förliste med 43 man ombord under en orkan med kurs 
mot Rotterdam, fullastad med järnmalm från Narvik. 

TT 
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01 Ledare: Man saknar 
inte politikern förrän 
salen är tom 
En vanlig händelse utanför storstäderna är att mindre 
skolor läggs ner, eftersom antalet elever i närområdet 
har minskat. Det leder ofta till upprop, numera i 
sociala medier, vilket är helt i sin ordning. Att enskilda 
medborgare har möjlighet att gå samman och 
protestera mot politiska beslut är en viktig del av 
demokratin. 

Problemet är om situationen eskalerar och sakliga 
argument övergår i personangrepp. Som 
lokalpolitikern som i Facebookgruppen i förmån för att 
rädda den lilla skolan kunde läsa att hon var en 
barnhatare som bara tänker på sin karriär och även 
fick utstå påhopp om att hon skulle vara en dålig 
mamma. 

”Det är som att de inte vill förstå att jag gör det här för 
att det ska bli bättre för dem som bor här och för 
barnen”, säger hon i en av Sveriges Kommuner och 
Regioners filmer, som bygger på verkliga händelser, 
och lägger till att folk byter sida när de möter henne på 
gatan. 

Det här är ingen marginell företeelse. Under det 
senaste valåret blev var tredje förtroendevald utsatt för 
våld, hot eller trakasserier. I rapporten ”Politikernas 
trygghetsundersökning” från Brottsförebyggande rådet 
uppger var fjärde förtroendevald att utsatthet eller oro 
för att utsättas påverkar deras uppdrag, främst genom 
att de undviker vissa frågor. 

Det råder heller ingen tvekan om att sociala medier, 
som Facebook, har blivit ett forum för olika sorters hat. 
Men även för ett slentrianmässigt politikerförakt. 

Under årets två första månader var nästan hälften av 
kommentarerna som handlar om politiker på 28 
lokaltidningars Facebooksidor negativa 
generaliseringar eller fördomar, enligt den nya skriften 
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”Fördomar om politiker i sociala medier”, som 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har gjort åt 
SKR. De 590 kommentarerna handlar bland annat om 
att politiker är lata och oansvariga, hycklare och 
maktgalna, korrupta och så högavlönade att de inte 
förstår hur vanligt folk har det. 

Förutom att inläggen är taskiga, och ofta har skrivits 
med anledning av en enskild politikers förehavanden, 
är de djupt missvisande. Av landets 35 900 
kommunpolitiker är det bara 4 procent som har ett 
arvode som motsvarar 40 procents arbetstid eller mer. 

Siffran för regionernas 4 600 politiker är 7 procent, 
vilket bör mana till eftertanke, eftersom Sveriges -
demokrati bygger på att det finns människor som är 
beredda att kandidera i allmänna val och axla 
förtroendeuppdrag. Det gäller inte bara till riksdagen 
utan även, eller kanske snarare framför allt, till poster i 
kommuner och regioner som till stor del sköts på 
fritiden. 

Om återväxten till fullmäktigeförsamlingarna ska 
fungera måste hatet, hoten och personpåhoppen bort, 
även när känsliga ärenden som skolnedläggningar 
hanteras. Annars kommer många politiker att hoppa 
av, vilket kvinnor gör i högre utsträckning än män, 
bland annat just på grund av hot. 

Dagens system håller helt enkelt bara så länge det 
smakar mer än det kostar att sitta på gruppmöten och 
ägna kvällar och helger åt att läsa handlingar. 

Det visar varför det personliga priset inte får bli för 
högt. 

DN 1/6 2021 
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01 DN rättar 
I inledningen till artikeln om obehöriga lärare i 
gårdagens DN blev en mening felformulerad. Det är en 
knapp tredjedel av lärarna som är obehöriga och inget 
annat. 

Rysslands president Vladimir Putin tog i helgen emot 
sin belarusiske kollega Aleksandr Lukasjenko i Sotji. I 
artikeln ”Putin öppnar plånboken för Lukasjenko”, i 
gårdagens DN, uppgavs på ett ställe i texten en annan 
plats för mötet. 

I lördagens DN Motor skrevs felaktigt att april 2021 
var den första månad en elbil toppade 
registreringsstatistiken. Detta har hänt tidigare – i 
december 2020 var en elbil etta i statistiken. 

DN 

01 Sveriges 
nöjesparker är redo att 
slå upp portarna 
Sveriges nöjesparker är redo att ta emot 
besökare i större skala. Det är det samlade 
budskapet från Liseberg, Kolmården och 
Astrid Lindgrens värld i samband med att 
restriktionerna nu lättar.  

– Vi är förberedda till tänderna, säger 
Kolmårdens vd Christine Karmfalk. 

Sommarens biljetter har precis släppts och de första 
bokningarna börjat trilla in för Astrid Lindgrens värld i 
Vimmerby. I dag, den 1 juni, lättats restriktionerna och 
parken kan återgå till ett sånär som på normalt 
tillstånd. 6 500 personer får vara på plats samtidigt på 
det 180 000 kvadratmeter stora området.  

– Det betyder oerhört mycket för oss. Förra året hann 
parken ha öppet i elva dagar innan vi behövde stänga. 
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Det här handlar om överlevnad, säger Lena Möller, 
marknads- och försäljningschef på Astrid Lindgrens 
värld. 

Lättnaderna är en del av avvecklingen av 
coronarestriktionerna. Det första steget, som alltså 
genomförs nu, innebär bland annat att det blir möjligt 
att besöka nöjesparker i större utsträckning. 

För Sveriges största nöjespark Liseberg innebär det att 
portarna kan slås upp för första gången på över 500 
dagar. Till en början kommer parken att ta in 20 
procent av den vanliga kapaciteten. 

– Det finns många åtgärder. Vi försöker få folk att inte 
behöva stå i kö med hjälp av digitala köer till många av 
våra attraktioner. Vi utbildar våra medarbetare och 
använder de riktlinjer som finns kring platser och 
restauranger. Det är en detaljerad plan, säger 
Lisebergs vd Andreas Andersen. 

Även djurparken Kolmården tar hjälp av digitala 
verktyg för att minska de mänskliga mötena. Biljetter, 

måltider och mjukisdjur går att köpa med hjälp av 
mobilen. Parken har inte varit lika drabbad av 
restriktionerna som renodlade nöjesparker, och har 
kunnat hålla öppet under sommaren 2020 med 
åtgärder på plats för att minska smittspridningen. 

Nytt för juni är att de återigen kan ha flera 
åkattraktioner i gång samtidigt, och att de inte längre 
behöver begränsa antalet personer i attraktionen till 
åtta personer. Det innebär även att temaparken 
Bamses värld, som lockar många besökare i den yngre 
målgruppen, kan öppna. 

– Nu har vi en tom rad mellan varje sällskap i 
åkattraktionen. Sällskap på fyra personer kan åka ihop, 
säger Kolmårdens vd Christine Karmfalk. 

Djurparken, som vanligtvis slukar över 10 000 
besökare, kommer till en början släppa in 4 000 
personer per dag. De två kommande helgerna är 
nästan slutsålda. Kolmården förväntar sig ett högt 
tryck på biljetterna även i år. Personalen som arbetar 
vid attraktionerna kommer att bära visir eller 
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munskydd, och fyra till fem trängselvärdar kommer att 
patrullera området för att påminna besökare om att 
hålla avstånd.  

Christine Karmfalk är trygg med att de nuvarande 
åtgärderna kan förhindra en större smittspridning 
bland besökarna.  

– Vi följer rekommendationerna och har dessutom gott 
om utrymme. Inklusive alla inhägnader har vi 1,5 
miljoner kvadratmeter att röra oss på. Utomhus är 
risken för smittspridning låg, säger hon.  

Hon uppmanar sommarens besökare att lyssna på 
personalens uppmaningar, gå vidare från en specifik 
plats om det är mycket folk och att utnyttja parkens 
olika entréer.  

– Vi är förberedda till tänderna, säger Christine 
Karmfalk. 

På Astrid Lindgrens värld kommer värdar att hjälpa till 
att begränsa besökare på teaterföreställningarna. Alla 
biljetter köps i förväg på nätet. Det kommer inte heller 

vara möjligt att träffa karaktärerna efter 
föreställningarna, vilket annars är ett populärt inslag.  

Håll avstånd och följ värdarnas instruktioner är Lena 
Möllers uppmaning till sommarens besökare.  

– Gör man det kommer det att gå bra, säger hon.  

Julia Caesar julia.caesar@dn.se 
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01 ”Låt lärarna råda 
över sin egen tid efter 
pandemin” 
Under pandemin har det blivit ännu tydligare än att 
lärarna är det fundament som svensk skola vilar på. 
När resten av världen ställde in och skickade hem sina 
elever – med förödande resultat – ställde den svenska 
skolan med lärarna i spetsen i stället om. 

Den svenska lärarkåren samordnade sina 
ansträngningar och uppbådade en front av när-, fjärr- 
och distansundervisning. Pandemin har så sakteliga 
börjat klinga av, eleverna är tillbaka i närundervisning 
och sommarlovet hägrar. 

Att de svenska lärarna är förtjänta av en lång och skön 
sommar är vi nog alla överens om. Men när sommaren 
är slut krävs förändring av lärarnas arbetssituation. 

I övriga branscher runt om i samhället talas det om 
systemskifte. Fler kommer att tillåtas arbeta på andra 

platser än på kontoret. Det leder till större frihet och 
möjlighet att styra sin egen tid. 

Att som lärare arbeta från annan plats än klassrummet 
är varken lätt eller för den delen önskvärt. Men att få 
styra och kontrollera sin egen tid är efterfrågat även 
hos lärarna. Att råda över sin egen tid ger såväl frihet 
som en viss mån av status. Det är något som läraryrket 
skriker efter – och förtjänar. 

Detta har tidigare förknippats med läraryrket. Fram till 
1995 hade landets lärare undervisningsskyldighet, det 
vill säga en för varje lärartjänst i detalj fastslagen 
undervisningstid i veckotimmar. Utöver det hade 
läraren skyldighet att delta i kollektivt lärararbete av 
alla dess slag under ett visst antal timmar per vecka. 
Vid sidan om dessa fastslagna komponenter fick 
läraren själv råda över återstoden av sin tid. 

Det fanns stora fördelar med detta system. Tog läraren 
på sig extra lektioner belönades hen med 
övertidsersättning, varje tjänst var timspecificerad och, 
kanske viktigast, flyttade det över makten till läraren 
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själv att råda över sin tid. Ekonomisk kompensation 
och makten att råda över sin egen arbetstid ät två 
faktorer som är kopplade till ett yrkes status. 

För att passa dagens skola skulle 
undervisningsskyldigheten behöva modifieras och 
kompletteras. Det skulle till exempel kunna innebära 
att läraren var skyldig till att vidareutbilda sig ett visst 
antal timmar inom sina ämnen varje år. Det skulle 
också vara kraftfullt att komplettera skyldigheten med 
visst kollegialt samarbete som sambedömning och 
lektionsobservation. 

Med dessa nya komponenter hävdar jag att ett 
återinförande av undervisningsskyldigheten skulle öka 
läraryrkets status och attraktionskraft. 

Elias Glaveby, verksamhetsledare vid Vikarielärare 
City och legitimerad lärare 

01 Ola Sigvardsson. 
”Ängsliga redaktioner 
minskar förtroendet” 
Ett smalare uppdrag för SVT och SR vore djupt 
olyckligt, säger den tidigare 
Medieombudsmannen Ola Sigvardsson i en 
intervju med Studio DN. Han räknar med att 
debatterna om enskilda medarbetare på flera 
redaktioner nu kommer att utnyttjas politiskt, 
just för att skada public service. ”Man vill 
skapa bilden av att något är trasigt.” 

Många människor har en relation till sina husmedier 
som påminner om den de har till sina idrottsklubbar – 
man sviker dem inte i första taget, även om de gör en 
kass säsong. Liknelsen görs av Ola Sigvardsson, som 
efter tio år nyligen lämnade posten som Allmänhetens 
medieombudsman. 
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– Det sägs ibland att förtroende tar decennier att bygga 
upp och kan förstöras på ett ögonblick – jag håller inte 
med om det. Förtroendet för medierna har varit 
konstant sedan SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet började mäta, för 35 år sedan, säger han i 
DN:s podd, Studio DN. 

Ända sedan dess har runt 55 procent av de tillfrågade 
haft högt eller mycket högt förtroende för SVT och SR. 
Nivån för dagstidningar som DN ligger lägre, på 30, 35 
procent, men är också mycket stabil. Men i andra 
änden har en anmärkningsvärd förändring skett: de 
som har lågt eller mycket lågt förtroende för olika 
medier har blivit fler, när det gäller radio och tv har de 
ökat från 8 till 13 procent. 

– För dagspress låg siffrorna 1989 på 15 procent, i dag 
ligger man på 25. En fjärdedel av Sveriges befolkning 
har alltså lågt förtroende för dagstidningarna – det är 
en intressant och illavarslande förändring. 

I den gruppen finns en övervikt av personer på den 
politiska högerkanten; ett mönster som liknar det i 
många andra länder.  

– Hos de politiserade, nationalistiska, 
främlingsfientliga och så kallade alternativa medierna, 
är misstron och hatet mot traditionella medier djupt 
och renodlat. Det är en mindre grupp, men jag tror att 
de stigande kurvorna över de som har lågt förtroende 
har en koppling till att den typen av medier har fått en 
ökande publik, säger Ola Sigvardsson. 

Under våren har så kallade personalärenden på flera 
mediebolag fått stor uppmärksamhet. Det gäller till 
exempel den tidigare medarbetaren på Ekot som 
inledde en relation med en man hon rapporterade om 
och som Säpo bedömt som ett säkerhetshot; det gäller 
arbetsklimatet på DN, efter den förra 
medicinreportern Amina Manzoors bok; och 
turbulensen på nättidningen Bulletin, där tongivande 
medarbetare slutade i protest innan de knappt hunnit 
börja. Och SVT har kritiserats hårt för enskilda 
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publiceringar, såsom Göran Lambertz presskonferens 
och dokumentären om Soran Ismail.  

Hur påverkar sådana här händelser – kanske 
sammantaget snarare än var för sig – förtroendet för 
medierna? 

– I grund och botten ganska lite, tror jag, säger Ola 
Sigvardsson, och hänvisar här till den djupa relationen 
mellan publik och medium. 

Det betyder inte att tillit är något statiskt: 

– Förtroende och trovärdighet är inga absoluta 
begrepp. De hänger på publiken och dess åsikter. En 
publik med demokratiska värderingar och en 
humanistisk grundsyn känner sig nog hemma i en 
tidning som Dagens Nyheter, och ger DN stort 
förtroende. Samtidigt har de alternativa och 
nationalistiska, främlingsfientliga mediernas publik ett 
extremt stort förtroende för deras rapportering. 
Förtroende och trovärdighet växer fram i spänningen 

mellan publikens förväntningar och redaktionens 
förmåga att leverera det som förväntas. 

Ola Sigvardsson betonar att högt förtroende inte i sig 
nödvändigtvis är bra, utan att man måste fråga sig: 
förtroende för vad? 

I dag har flera riksdagspartier, som 
Sverigedemokraterna och Moderaterna, tydligt uttalat 
att de vill avgränsa uppdraget för public service.  

Vad betyder mediedebatter som dem vi haft för 
politiken? 

– Det är svårt för en politiker att laga det som inte är 
sönder. Först måste man skapa en bild av att något är 
trasigt, och där tror jag att de här sakerna kommer att 
utnyttjas i den politiska debatten, av de som vill 
förändra uppdraget för public service.  

Ola Sigvardsson menar att man kan räkna med att en 
konservativ regering efter valet 2022 förändrar 
villkoren för SVT och SR. Bolagen drivs självständigt 
men är statligt finansierade.  
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– I mina ögon vore ett smalare uppdrag olyckligt. Det 
skulle leda till en långsam marginalisering av public 
service i jämförelse med kommersiella mediekanaler. 

I USA är medielandskapet ett annat än i Sverige, med 
en flora av konspirationsteorier och rena falsarier 
framför allt på högerkanten. 

Hur ska man förhindra en liknande utveckling i 
Sverige? 

– Den traditionella, riktiga journalistiken ska inte 
lockas in i fällan att vara en motvikt till de extrema 
kanalerna. Man måste vidmakthålla klassiska 
journalistiska principer för att över tid behålla sin 
trovärdighet. Om man gör det till sin uppgift att slåss 
mot till exempel en rasistisk sajt så bara ökar 
polariseringen.  

Han framhåller att högermedierna i Sverige sällan 
publicerar falska påståenden, utan att det är urvalet 
det handlar om: 

– De ljuger förvånansvärt sällan, men de väljer 
systematiskt att redovisa till exempel när en 
invandrare misstänks för brott, eftersom det passar in i 
deras bild av verkligheten. De enskilda uppgifterna är 
ofta sanna, men över tid blir världsbilden skev. 

Vad som har hänt i USA, där stora grupper kategoriskt 
avfärdar vissa, stora, etablerade medier, och där 
publiken är helt uppdelad, har lett till att någon 
gemensam offentlighet nästan inte finns. Situationen i 
Sverige är inte alls så extrem, men Ola Sigvardsson ser 
tendenser till en uppdelning: 

– Om en onyanserad bild får fäste minskar 
möjligheterna till samtal över åsiktsgränserna, Om den 
utvecklingen förstärks är det allvarligt: demokratin 
lever med samtalet, med kompromissen. Det är 
demokratins själva grundackord. 

Hur kan en stor redaktion som DN eller SR arbeta för 
att öka förtroendet och för att många ska känna igen 
sig i den bild de ger av verkligheten? 
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– Mitt råd är att inte grubbla alltför mycket på det. Om 
man hela tiden tänker på hur man ska tillfredsställa 
den ena eller den andra gruppen hittar man inte rätt 
tonfall och frågeställningar. Ängsligheten regerar i 
stället och då blir situationen bara värre. Så håll fast 
vid de grundläggande journalistiska principerna: 
arbeta kritiskt, ställ de rätta frågorna och rapportera 
om det som är relevant och som ni kan bedöma är sant. 

Fotnot: Lyssna på hela intervjun i DN:s podcast, Studio 
DN Special. Finns gratis, där poddar finns eller 
på dn.se. 

Sanna Torén Björling 

Ola Sigvardsson. 
Född 1954. 

Är Allmänhetens medieombudsman (MO), (tidigare 
pressombudsman) 2011–2021. 

Kommer att under ett år fortsätta hantera eventuella 
anmälningar mot DN, eftersom hans efterträdare som 
MO är DN:s tidigare redaktionschef Caspar Opitz. 

Har tidigare bland annat varit chefredaktör för 
Östgöta-Correspondenten och reporter och 
redaktionschef på DN. 
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02 Studie: 
Antisemitiska attityder 
minskar 
Negativa attityder och föreställningar om judar 
minskar i Sverige, visar en ny studie som gjorts på 
uppdrag av Forum av Levande Historia. 

– Resultaten visar att andelen ur befolkningen som 
hyser antisemitiska attityder och föreställningar har 
minskat mellan 2005 och 2020. Det ser vi som ett 
positivt resultat, säger Henrik Bachner, doktor i 
idéhistoria och en av rapportförfattarna. 

Enkätundersökningen genomfördes under 2020 och 
besvarades av drygt 3 500 personer. 

TT 

02 Efterlängtad 
öppning av Grönan 
efter den långa 
nedstängningen 
Gröna Lund har hållit stängt i över 500 dagar. 
Men samtidigt som restriktionerna lättade, fick 
även tivolit grönt ljus. 

– Det känns fantastiskt, hela dna:t för Gröna 
Lund är ju att få ta emot besökare, säger 
Magnus Widell, vd för Gröna Lund. 

I dag, onsdag, öppnar Gröna Lund efter att ha hållit 
stängt i 576 dagar. Det gamla tivolit som slog upp 
portarna på Djurgården 1883 har trots stora 
världshändelser aldrig behövt hålla stängt på det här -
sättet tidigare. 
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– Det känns fantastiskt, hela dna:t för Gröna Lund är 
ju att få ta emot besökare, säger Magnus Widell, vd för 
Gröna Lund.  

Stränga restriktioner kvarstår för tivolit. Innan 
pandemin kunde de ta emot ungefär 15 000 gäster, 
men ett pandemianpassat Gröna Lund kan högst ha 3 
500 besökare samtidigt, och färre gäster än så till att 
börja med. 

– Vi kommer börja med att ta emot 1 500 besökare, vi 
börjar försiktigt. I juli när vi går över till nivå två kan 
det bli fler. Men sen handlar det såklart även om att 
alla måste ta sitt eget ansvar, säger Magnus Widell. 

Systemet är också ändrat. Alla måste förboka sina 
biljetter och får en tid att vara på plats, för att undvika 
trängsel. Istället för åkband och åkkuponger kommer 
besökare få köpa en biljett som gäller till alla 
attraktioner, antingen för förmiddagen eller 
eftermiddagen. Utöver det finns en rad åtgärder för att 
undvika trängsel, där människor vanligtvis köar till 
olika attraktioner. Köerna regleras med tydliga 

markeringar, till vissa attraktioner finns i stället 
digitala köer man anmäler sig i genom mobilen – 
likaså för att beställa mat. 

Magnus Widell berättar att det har varit en tid av 
ovisshet. Flera gånger har det planerats för hur tivolit 
skulle kunna öppna smittsäkert, utefter olika 
scenarion. 

– Vi planerade bland annat att öppna den 24 april. Det 
har varit en mardröm att vara i den här ovissheten 
men det är en stor lättnad att se ljuset i tunneln som 
man säger. Trots att det är få besökare, är det ändå 
bättre än inga. 

Gröna Lund är, precis som många andra drabbade 
branscher under pandemin, ett vanligt första jobb eller 
sommarlovsjobb. 

Ungefär 40 procent av de anställda har behövt sägas 
upp, berättar Magnus Widell. Till premiären är ungefär 
hälften av personalen nyrekryterade, och hälften har 
jobbat där förut. 
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– Vi började rekrytera redan i vintras, för de som var 
intresserade av att jobba i sommar, men då visste vi 
inte med säkerhet att det faktiskt skulle bli så, säger 
Magnus Widell. 

Kajsa Sjödin 

kajsa.sjodin@dn.se 

Fakta. Så fungerar årets 
biljettsystem 
Biljetten heter i år ”Ticket to ride”, och behöver 
förköpas. Den gäller till alla attraktioner. 

Man köper biljett till antingen förmiddagen (09.30–15) 
eller eftermiddagen (15–22). Sedan väljer man en 
entrétid. Man kan inte komma in på Gröna Lund innan 
den tiden. 

I biljetten ingår två ”Jetpass”. Där kan man digitalt 
förboka åktid för de populäraste attraktionerna. 

Priset för biljetten är 325 kronor för besökare som är 
10 år och uppåt, men kan variera beroende på när man 
besöker tivolit. 
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02 ”Höjd public 
service-avgift till 1 600 
kronor ger bättre 
radio” 
Många lyssnar på radio. Man sitter kanske i bilen, på 
arbetet eller hemma och lyssnar på någon av kanalerna 
som finns på nätet eller FM-bandet. 

En bra radiokanal som många lyssnar på varje dag är 
Sveriges Radio P4, men det är också en kanal som har 
sina problem. Det spelas ofta samma musik och det är 
alldeles för mycket torftigt prat från programledarna. 
Det leder till att lyssnarna stänger av eller byter kanal. 

Det är tyvärr inget nytt. Under årens lopp har många 
klagat på radions utbud. Det typiska svar man får höra 
från cheferna för P4:s kanaler är att prat och musik 
blandat med lokala händelser fungerar utmärkt. Det 
visar att man inte vill förändra program och nyhets-

verksamheten, utan fortsätta tugga på med sömnlöst 
innehåll. 

P4-kanalerna har blivit utslätade i stället för en 
lokalkanal för folket. Problemet ligger inte på de lokala 
P4-stationerna, utan på P4 Riks i Stockholm som styr 
alla P4-kanaler efter sammanslagning mellan 
lokalradion med riksradion 1993. 

När lokalradion drog igång 1977 talades det om en 
vitaliserad demokrati. Människor som aldrig kom till 
tals skulle få en röst i etern. Debatten skulle stimuleras 
och det lokala kulturlivet få plats i programmen. 
Lyssnarna skulle också bjudas på intressanta nyheter 
som SR tidigare missat. 

Dessa visioner försvann någonstans på vägen på grund 
av bristande resurser och hårda besparingskrav. Det är 
djupt oroande även på andra plan. När 
dagstidningarna kämpar för sin överlevnad borde 
lokalradion kliva fram och bjuda på kvalificerad 
journalistik: debatter, reportage och bevakning av 
musik, sport och kultur. 
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Jag arbetar själv som frilansande sportreporter för 
Radio Norrbotten och märker hur P4 har brist både på 
innehåll och personal när det gäller den lokala sporten. 
På sportredaktionen i Norrbotten arbetar 3–5 
frilansade sportreportrar, vilket innebär att vi enbart 
hinner bevaka länets elitklubbar. 

Föreningar under elitnivån får betydligt mindre 
utrymme. Orsaken sägs vara att det finns många lokala 
idrottslag i de lägre serierna. Men jämför man med 
lokala tidningskoncerner har de resurser att 
direktsända matcher de lägre serierna i fotboll från 
division 1 och neråt eftersom de har avtal med Svenska 
Fotbollförbundet. 

Nu måste förändringar till genom att man höjer taket 
för public service-avgiften från dagens 1 329 kronor till 
1 600 kronor. Genom en sådan höjning skulle man 
kunna rekrytera fler sportjournalister till lokala P4-
stationer och samtidigt bli bättre på att bevaka de 
mindre idrottsklubbar. 

P4 ska vara folkets radio och inte toppstyras från 
Stockholm. 

Carl-Christian Frunck, frilansade sportreporter på 
Sveriges Radio i Norrbotten 
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02 Lotta Olsson: Snart 
har engelska blivit det 
enda språk vi tror att 
vi förstår 
Skulle ”Jefferson”  ha blivit utgiven i Sverige 
om inte Jean-Claude Mourlevat hade tilldelats 
årets Astrid Lindgren memorial award? Jag 
undrar det. Numera är allt färre barnböcker 
översatta, och de flesta är förstås översatta 
från engelska. 

I förra veckan läste jag barnboken ”Jefferson” av Jean-
Claude Mourlevat, som fick årets Astrid Lindgren 
memorial award vid en digital ceremoni i måndags. 
”Jefferson” är översatt till svenska av Marianne 
Tufvesson och det är boken värd: Mourlevats 
infallsrika franska har blivit till vacker, fyndig svenska. 

Men den låter ändå aningen annorlunda än de flesta 
barnböcker som översätts, just för att den är fransk. De 
flesta böcker översätts förstås från engelska.  

Jag har inget emot engelska, många av mina 
favoritförfattare är engelskspråkiga. Men engelskan är 
som lupiner i trädgårdar och Espresso House i 
kafévärlden: den tar över. Både kulturellt och språkligt, 
och med språkligt menar jag just den här gången inte 
anglicismerna i svenskan (även om de driver mig till 
vansinne) utan vilka böcker vi läser. 

För vi läser i dag huvudsakligen svenska böcker 
(rimligt), och böcker som är skrivna på engelska, 
ibland i översättningar och ibland i original. Jag brukar 
tänka på böckerna i Astrid Lindgrens bokhylla över 
sängen på Dalagatan i Stockholm (de står kvar som de 
gjorde när hon levde, och författarbostaden är öppen 
för besök när det inte pågår pandemier): hon läste på 
sin tid både norska och danska utan problem. 

Många gjorde det med självklarhet då för tiden, och 
förväntades även klara åtminstone tyska. Det gjorde 
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förstås Astrid Lindgren också, den ruskigt begåvade 
människan. 

Tyskan blev ju av förklarliga skäl mindre populär efter 
kriget, och engelskan växte. Men när försvann vår 
förmåga att läsa norska och danska? 

När jag säger att jag lägger märke till böckernas 
ursprungsspråk numera menar jag nog egentligen att 
jag förvånat registrerar de gånger en bok inte är 
översatt från engelska. Det blir alltmer ovanligt, för allt 
färre förlagsredaktörer och förläggare (och 
litteraturkritiker, för den delen) kan andra språk. Om 
en bok ska hitta hit ens från Frankrike eller Tyskland 
måste den först hamna i händerna på någon av de få 
som fortfarande kan språket, eller ta omvägen över en 
engelsk översättning.  

När det gäller barnböcker (som är lättast att överblicka 
eftersom det finns så detaljerad statistik) minskar 
översättningarna i Sverige, har Svenska 
Barnboksinstitutet konstaterat. Förra året var 36 
procent av utgivningen översatta böcker, en rekordlåg 

siffra som Barnboksinstitutet delvis tror beror på att 
barnen läser på ”originalspråk”, det vill säga engelska. 
Självklart var de flesta översatta böckerna ändå 
engelskspråkiga (64 procent). Det har varit så länge, 
och de andra språken kommer långt efter (utom under 
en kort och vild period runt millennieskiftet, när 
japanska och koreanska mangaböcker levde loppan i 
statistiken). 

Skulle ”Jefferson” ha blivit utgiven i Sverige om inte 
Jean-Claude Mourlevat hade tilldelats årets Astrid 
Lindgren memorial award? Jag undrar det. Vid 
måndagens prisceremoni fick även förra årets 
pristagare sitt pris, den sydkoreanska 
bilderbokskonstnären Baek Heena. Hon fanns däremot 
redan på svenska 2019 med sin ”Molnbullar”, översatt 
av Jonas Thelander och Yoohee Kim på Bokförlaget 
Trasten. 

Förlagen gör vad de kan, men de har en ekonomisk 
verklighet att förhålla sig till. Jag har en känsla av att 
det är vi läsare som måste bli mer aktiva: bredda vårt 
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förhållande till översatt litteratur och även till de 
böcker vi tycker förtjänar att läsas på originalspråk. 

Fast Baek Heenas ”En fe på badhuset” var helt 
obegriplig för mig på koreanska, måste jag medge. Det 
är tur att det finns översättare. 

Lotta Olsson lotta.olsson@dn.se 

02 Nu öppnar 
Filmstaden sina 
biografer: ”Vi har 
verkligen längtat efter 
detta” 
Efter en sex månader lång stängning öppnade 
biografkedjan Filmstaden sina salonger för 
publiken under tisdagen. 

– Det känns overkligt och så himla, himla kul. 
Vi har verkligen längtat efter det här, säger 
Anna Andersson, biochef på Filmstaden Sergel. 

Vid Filmstaden Sergel står dörrarna på glänt och 
välkomnar gästerna in till biografen. 16-åriga Natalie 
Lindgren har längtat efter att gå på bio, hon är här för 
att se ”Cruella” med Emma Stone och Emma 
Thompson i huvudrollerna. 
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– Jag älskar att gå på bio, säger Natalie Lindgren. 

Exakt hur lång tid det gått sedan hon var på bio sist 
minns Natalie Lindgren inte. 

– Jag tycker att det är jättetråkigt så klart att inte ha 
kunnat gå på bio. Jag älskar film, men man kan ju 
fortfarande se på film men det är en annan grej att gå 
på biograf. 

Har du tänkt något på risken att bli smittad? 

– Så klart, jag hade munskydd när jag åkte hit och 
tänker på att hålla avstånd. 

Anna Andersson är vikarierande biografchef på 
Filmstaden Sergel sedan i december och kunde under 
tisdagen för första gången som chef öppna upp 
salongerna för publik. 

– Det känns overkligt och så himla, himla kul. Vi har 
verkligen längtat efter det här, säger hon. 

Som max tillåts 50 personer i publiken, men antalet 
anpassas också efter salongerna så att det inte ska 

uppstå trängsel. Bland annat är varannan rad 
avspärrad för besökare, olika sällskap får inte sitta 
direkt intill varandra och max fyra personer tillåts per 
sällskap. 

– Precis som många andra har vi klistermärken i 
golven som uppmanar att hålla avstånd, vi har sett till 
att det flyter på bättre inne i biografen och har 
kövärdar som ser till att folk håller avstånd, säger Anna 
Andersson. 

Personalen på Filmstaden Sergel har varit 
korttidspermitterade under stängningen men har den 
senaste veckan varit tillbaka för att förbereda inför 
öppningen. 

– Det har varit en prövande tid, man har saknat sina 
kollegor och sina gäster, säger hon och fortsätter: 

– Jag tror inte riktigt att någon av oss förstod att nu får 
vi öppna. Det har varit väldigt blandade känslor, dels 
jätteroligt att vi får öppna men också att det känns lite 
konstigt eftersom att vi har haft stängt i sex månader. 
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Eftersom flera premiärer skjutits på framtiden under 
pandemin är det ett högt tryck på biograferna när de 
kan öppna upp för en större publik. Bland filmerna 
som det är högst biljettryck på hos Filmstaden finns 
”Godzilla vs Kong” samt Oscarsprisade ”Nomadland” 
och ”En runda till”, men också flera familjefilmer. 

– Vi har en väldigt fin repertoar nu, det finns något för 
alla, säger Anna Andersson. 

I nästa steg av regeringens femstegsplan för 
återöppning av samhället, som preliminärt beräknas 
träda i kraft den 1 juli, så föreslås att 
publikbegränsningarna ska lättas ytterligare. Blir det 
verklighet kommer publik om 300 personer tillåtas 
inomhus, förutsatt att det finns anvisade sittplatser. 

– Får vi tre hundra i publiken och kanske en 
förändring i distansen mellan besökare kommer det att 
få en ganska stor betydelse för oss, säger Helena 
Eklund, marknadsdirektör på Filmstaden. 

Filmstadens biografer har varit stängda i sex månader 
och även före det haft begränsad publik. Kommer ni att 
klara den här krisen? 

– Om vi får öppna upp och får filmer och besökare då 
kommer det här att gå bra. Men det har varit extremt 
kännbart, så man ska inte ta det för lätt heller. Det är 
klart att det fått effekter att vi varit stängda så länge. 

Agnes Laurell 

agnes.laurell@dn.se 

FILMSTADEN. 

Filmstaden stängde sina biografer i slutet av november 
förra året, efter att regeringen infört en 
publikbegränsning om max åtta personer. Sedan dess 
har kedjan hållit alla sina biografer stängda. Flera 
mindre biografer har under denna period haft öppet 
för publik om åtta personer. 

Från den 1 juni är det tillåtet med publik om 50 
personer inomhus, förutsatt att det finns anvisade 
sittplatser. Samma dag öppnade Filmstaden samtliga 
sina 35 biografer för publik. 
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02 DN-fotograf hotad 
vid kravallerna i 
Hjällbo 
Under helgens oroligheter i stadsdelen Hjällbo 
i Göteborg angreps fotografer och journalister. 
”Jag blev omringad och folk hotade att slå 
sönder min kamera om jag tog bilder på 
tumultet”, säger DN:s fotograf Veronika Ljung-
Nielsen som var på plats. 

Hundratals personer var enligt Göteborgs-Posten 
inblandade i upploppen i stadsdelen Hjällbo i 
nordöstra Göteborg under helgen. 32 personer 
omhändertogs och tre misstänks nu för våldsamt 
upplopp. På söndagen sköts en person till döds i 
Hjällbo och ytterligare två skottskadades. Flera 
journalister och fotografer hindrades från att bevaka 
händelsen. I söndags stoppades bland andra ett team 
från GP när de försökte ta sig fram till polisens yttre 
befäl. Även DN:s Veronika Ljung-Nielsen blev 

omringad av ett tiotal personer som hotade att förstöra 
hennes utrustning. 

– De stod så nära att jag inte kunde lyfta kameran. Det 
var väldigt olustigt, säger hon. 

Direkt när hon anlände till platsen konfronterades hon 
av två män i en bil. 

– De sa att en annan fotograf fått sin kamera 
sönderslagen, och att samma sak kunde hända mig. 
Det var nog i all välmening. Men det blev snabbt 
hotfullt, och då gjorde jag bedömningen att åka 
därifrån, säger Veronika Ljung-Nielsen. 

Tidningsutgivarnas vd Thomas Mattsson kallar 
agerandet ett hot mot demokratin: 

– Vi ser med oro på att inte ens en stor tidning i 
Sveriges näst största stad kan nyhetsförmedla fritt på 
öppen gata, när kriminella tar sig rätten att försöka 
stoppa journalister, säger han i pressmeddelandet. 

Per Bengtsson kultur@dn.se 

844



02 Mathilda Hofling 
blir lyssnarnas 
Sommarvärd 
Radio. När Mathilda Hofling var 13 år lurades hon av 
en person på nätet till att ställa upp på nakenbilder. 
Personen hotade sedan med att skicka dem till hennes 
familj om hon inte fortsatte. I sitt Sommarprat tar 
Hofling mod till sig att berätta om helvetet som kom 
att plåga henne under hela hennes tonårstid och prägla 
henne för resten av livet. Om hur hon blev lurad och 
utnyttjad som barn och om hur förövarna under flera 
år systematiskt bröt ner hennes självförtroende. 

Med sitt ”Sommar” vill hon rikta sig till dem som inte 
tror att det kan vara så illa, till dem som befinner sig 
mitt i det och inte tror att det finns en väg ut, och till 
alla dem runt omkring som behöver öppna ögonen för 
varningstecken, skriver Sveriges Radio i ett 
pressmeddelande. 

”Lyssnarnas Sommarvärd” sänds den 14 juli. TT 

02 Chefen försöker 
utse sin efterträdare – 
bara en sökande till 
topptjänst på 
Liljevalchs 
Om ett och ett halvt år slutar Mårten 
Castenfors som chef för Liljevalchs konsthall. 
Efterträdaren ska utses av Stockholms stad. 
Men Castenfors har redan nu anställt en vice 
konsthallschef som han presenterar för 
personalen som deras kommande chef. 

– I det här fallet kan man misstänka att det inte 
har gått rätt till, säger statsvetaren Jan Turvall. 

Liljevalchs konsthall på Djurgården är Sveriges äldsta 
offentliga konsthall för samtidskonst och ägs av 
Stockholms stad. Den senaste tiden har man i 
tidningarna kunnat följa debatten om den 
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omdiskuterade tillbyggnaden i betong, döpt till 
Liljevalchs+, som dragit ut på tiden och blivit betydligt 
kostsammare än planerat. Enligt den senaste 
prognosen ska bygget vara färdigställt till slutet av 
sommaren. 

Färre känner till den omorganisation som pågått i 
skuggan av byggnationen. Det var på våren 2020 som 
konsthallschefen Mårten Castenfors tog de första 
initiativen till att se över organisationen. Orsaken var 
att undersöka behovet av personal för att klara det nya 
kravet på fler utställningar per år – och en större 
publik – som kommer i och med den nya 
tillbyggnaden. 

I september 2020 anlitas en person vid namn Isak 
Nilson som konsult för att ta fram ett förslag på en ny 
personalorganisation för Liljevalchs+. Några andra 
kostnadsförslag från andra konsulter begärs inte in. 

Isak Nilson är utbildad vid Handelshögskolan i 
Stockholm men har också studerat konsthistoria och 
arkitektur och sitter med i flera museistyrelser. 

Parallellt med sitt uppdrag som konsult anlitas Nilson 
också som curator för en utställning som ska 
genomföras på konsthallen 2022, med verk av 
konstnärerna Åke Göransson och Inge Schiöler.  

Isak Nilson får också ett tredje uppdrag: att utreda 
Liljevalchs möjligheter till att omvandlas till stiftelse. 

De kommer överens om att han ska arvoderas för alla 
tre jobben i förskott. Hösten 2020 skickar Nilson 
därför tre fakturor till Liljevalchs på vardera 150 000 
kronor för de tre uppdragen, alltså sammanlagt 450 
000 kronor. Summan överstiger inte gränsen för när 
lagen om offentlig upphandling börjar gälla. 

Tre månader senare, i december, är Isak Nilson färdig 
med sitt förslag på den nya personalorganisationen. I 
den har antalet tjänster utökats, från 10 till 14 stycken. 
En av de nya tjänsterna i förslaget har den nya titeln 
vice konsthallschef. 

Mårten Castenfors är nöjd. I informella sammanhang 
och framför de anställda har han börjat beskriva Isak 
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Nilson som sin framtida efterträdare och den som ska 
säkra Liljevalchs framtid, enligt personer som DN har 
varit i kontakt med. Bilden bekräftas av Isak Nilson. 

– Det stämmer att han på ett informellt och skämtsamt 
sätt beskrivit mig så framför personalen under våren, 
jag närvarade själv på mötena, säger Isak Nilson till 
DN. 

Isak Nilsons förslag till omorganisation förankras och 
godkänns i Kulturnämnden. Den 10 mars läggs en 
jobbannons ut på Stockholms stads hemsida gällande 
den nya tjänsten. Ansökningstiden är tre veckor, med 
en sista ansökningsdag den 24 mars. 

Trots att samhället befinner sig mitt i en ekonomisk 
kris, och trots att antalet arbetslösa inom kultursektorn 
har ökat kraftigt sedan pandemins start, får Liljevalchs 
bara in en sökande för den attraktiva tjänsten: Isak 
Nilson själv.  

En orsak till det kan vara att annonsen inte delas i 
några av konsthallens sociala kanaler, som Facebook 

eller Twitter, där utlysningar för olika stipendium och 
för Vårsalongen annars publiceras. 

En annan orsak kan vara hur jobbannonsen är skriven, 
med specifikt formulerade kriterier som matchar Isak 
Nilsons tidigare jobberfarenhet. I annonsen, som DN 
tagit del av, efterfrågas bland annat en 
civilekonomsutbildning samt en ”akademisk 
utbildning inom konsthistoria”, alternativt ”likvärdig 
kunskapsnivå genom arbetslivserfarenhet”. 

Isak Nilson anställs den 1 maj. Samma person som 
agerat konsult för omorganisationen, och formulerat 
tjänsten i samråd med konsthallschefen, kan nu alltså 
titulera sig vice konsthallschef. 

Anita Lidberg är personaldirektör i Stockholms stad. 
Hon säger att det vid chefsrekryteringar på den här 
nivån är eftersträvansvärt med minst 20 ansökningar, 
för att säkra kvaliteten. Men det är inte ovanligt att det 
kommer in uppåt 200 ansökningar. 
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– Det är väldigt ovanligt med bara en sökande. Jag har 
nog aldrig varit med om det vid chefsrekryteringar. 
Vissa specialistroller är givetvis svårrekryterade, då får 
man kanske överväga alternativa rekryteringsvägar, till 
exempel ta hjälp av ett utomstående researchföretag, 
säger Lidberg.  

Mårten Castenfors säger till DN att han inte ser något 
problematiskt med hur rekryteringen har gått till. 

– Tjänsten är utlyst enligt regelverket. Att det sedan är 
Isak som fick jobbet ser jag inte som några 
konstigheter alls. Han uppfyllde alla kriterier som 
jobbannonsen efterfrågade. 

Han framhåller att det var han som formulerade 
tjänsten och skrev jobbannonsen, men att de inte 
känner varandra privat. En gång tidigare har de 
arbetat ihop, 2019, när de båda var involverade i ett 
projekt på Handelshögskolan, berättar han.  

– Det var då jag insåg hur extremt begåvad Isak Nilson 
är. Som institutionschef är det nu min uppgift att skola 

in honom i hur man driver en konsthall, med allt vad 
det innebär. 

Ser du honom som din efterträdare? 

– Ja, det är inte konstigt att jag gör det, säger 
Castenfors. 

– För mig kvittar det om Isak hade varit intendent eller 
vice konsthallschef. Själva titeln konsthallschef är dock 
väldigt bra eftersom titeln inbegriper ett ansvar för 
personal och då får man den erfarenheten.  

Det låter som att det redan från början var klart att 
Isak Nilson skulle bli anställd på Liljevalchs? 

– Nej, ingenting var bestämt innan tjänsten utlystes. 
Det jag är intresserad av är att Liljevalchs framtid ska 
bli perfekt och det här är en del av den strategin. 

Som chef för en offentligt finansierad verksamhet så 
ansvarar du för att rekryteringar ska vara transparenta 
och opartiska. Har du velat få in andra sökande på 
tjänsten?  
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– Jovisst, det hade väl varit kul. Hade det kommit fler 
sökande så hade jag väl intervjuat dem också. Men det 
här är en specialtjänst. Och eftersom jag är så enormt 
imponerad av Isak … så om det nu bara blir han som 
söker, så är jag nöjd med det också. 

Mårten Castenfors framhåller att personalen är positiv 
till omorganisationen och att de löpande får 
information om förändringarna.  

DN kan dock avslöja att konsthallschefen så sent som i 
mars i år deltog i ett möte på Kulturförvaltningen där 
facket närvarade, som handlade om att arbetsgivaren 
brutit mot arbetsrättslig lagstiftning eftersom man inte 
ordnat tillräckligt många arbetsplatsträffar under 
2020. 

– Mitt svar på det är att vi har haft corona i ett och ett 
halvt år. Frågan är nu utagerad eftersom vi numera 
följer regelverket till punkt och pricka, säger 
Castenfors. 

Jan Turvall är lektor på statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet och expert på 
offentlig rätt. Han poängterar att man måste skilja på 
vad som är olagligt och olämpligt i det här fallet. 

– Såvitt jag kan se har det inte begåtts några lagbrott 
eftersom tjänsten utlystes. Men man får intrycket av 
att det hela har styrts i riktning mot en specifik person 
som har gynnats, säger Turvall och fortsätter: 

– Är det en offentlig verksamhet så är kravet på 
transparens större eftersom det gäller allmänhetens 
resurser, och då ska allmänheten ges insyn och kunna 
följa hur en process går till för att de ska känna tillit. I 
det här fallet kan man misstänka att det inte har gått 
rätt till, att processen varit styrd både gällande de tre 
uppdragen och senare själva tillsättningen av tjänsten. 

Isak Nilson säger till DN att han inte har några 
synpunkter på hur rekryteringen har gått till. 

– När jag påbörjade mitt jobb som konsult gick jag in 
förutsättningslöst i verksamheten för att bilda mig en 
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egen uppfattning. Jag fick då inte några instruktioner 
från Mårten om att det skulle skapas några specifika 
tjänster. Allt utvecklingsarbete sker ju i diskussion med 
den ansvariga och Mårten Castenfors utformade vissa 
roller under projektets gång, säger Nilson. 

Mårten Castenfors förordnande tar slut vid årsskiftet 
2022/23. Blir du hans nya efterträdare?  

– Det har jag ingen aning om. Om tjänsten utlyses så 
är det inte otänkbart att jag söker den. I slutändan är 
det ju inte Mårten som bestämmer vem som ska bli 
hans efterträdare. Om jag sedan skulle få jobbet beror 
ju helt på om jag har de kvaliteter som krävs. 

Kajsa Haidl 

kajsa.haidl@dn.se 

02 Vi har inte längre 
något gemensamt 
språk för att prata om 
kön 
Debatten efter Kajsa Ekis Ekmans bok visar att 
det går en närmast filosofisk skiljelinje mellan 
oss som tror att världen är beskaffad på ett 
visst sätt oberoende av människan och de som 
tror att världen formas av sinnen och språk. 
Men att se på kön som ett biologiskt faktum är 
inte detsamma som att ifrågasätta att köns-
identitet existerar, skriver Nina Björk. 

Det här är min uppfattning om hur världen är funtad: 
vi människor skapar den inte genom hur vi förhåller 
oss till den, utan vi upptäcker också en värld som är 
konstituerad på vissa sätt oberoende av oss. Andra 
menar att eftersom allt vi vet om världen vet vi genom 
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våra sinnen, vårt språk och våra föreställningar så kan 
vi inte prata om hur världen är i sig.  

De här ontologiska frågorna (det vill säga frågor om 
varandet) är ju sen gammalt. Och dem brukar vi kunna 
diskutera. Vi kan argumentera för våra respektive 
hållningar och för varför vi tycker att våra -
meningsmotståndare har fel.  

Men om någon säger: om du har den syn på världen 
som du har så innebär det att du förnekar min -
existens? Då blir det svårt att diskutera. Vem vill 
förneka någon annans existens? Och å andra sidan: 
vem vill acceptera en världsbild som säger att hen inte 
existerar?  

Jag tycker att den här svårigheten har blivit uppenbar i 
den diskussion som har följt efter Kajsa Ekis Ekmans 
nya bok ”Om könets existens”. Skiljelinjen här går 
mellan oss som tror att vilket kön en människa har går 
att fastslå utan att konsultera individens egna känslor 
och de som tror att vilket kön någon har avgörs av 

individen själv. Alltså kön som ett biologiskt givet 
faktum eller kön som självidentifikation.  

I en artikel om Ekis Ekmans bok i tidningen Dagens 
Etc (15/4) skriver Edward Summanen, socionom och 
anställd på RFSL: ”Kanske är det så att du inte tror på 
könsidentitet? Utan tänker att kön bara är kroppar, 
juridik och sociala förväntningar? Det har du rätt att 
tycka. Men synsättet ifrågasätter min existens.” Och så 
här definierar RFSL nyckelbegreppet här, 
könsidentitet: ”En persons självupplevda kön, det vill 
säga det kön man känner sig som och vet att man är 
(exempelvis kvinna, man, genderqueer eller icke-
binär).”  

Ifrågasätter vi som tror att kön är ett biologiskt faktum 
att upplevelsen av att ha en könsidentitet existerar? 
Nej. Hur skulle vi kunna göra det? Vissa människor 
känner uppenbarligen att de är ett annat kön än det de 
biologiskt föddes som. Detta är en subjektiv känsla och 
kan som sådan inte avfärdas. Ingen kan säga till någon 
annan att hen inte känner det hen påstår sig känna. 
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Kan vi inte tro på båda sakerna då? Ibland är 
könstillhörighet ett biologiskt faktum, ibland är det 
individen själv som avgör sitt kön? Om det tänker jag 
så här: vi kan agera på det sättet, som om båda sakerna 
var sanna och sammanhanget avgör vilket sätt vi 
väljer. Men båda sakerna kan inte vara sanna i ren 
ontologisk mening. 

Och att det är så – att båda sakerna inte kan vara 
sanna – medför att diskussionen om kön har två delar, 
som bör hållas separata. Den ena delen handlar om 
hur världen är beskaffad. Där finns det de som, likt mig 
själv, tror att könstillhörighet inte avgörs av individens 
egen känsla och visshet, utan av fysiska faktorer som 
föregår vårt medvetande. Och där finns det de som 
menar att individen själv avgör vilket kön hen har. 

Den andra delen handlar om hur vi oavsett världsbild 
bemöter, eller själva är, människor som känner att de 
har ett annat kön än de, med min världsbilds 
terminologi, ”föddes som” och, med den andra 
världsbildens terminologi, ”tilldelades” vid födseln. 

Om vi inte skiljer dessa delar åt riskerar vi att hamna i 
en situation där vi som hyser uppfattningen att könen 
avgörs utanför det mänskliga medvetandets sfär 
svepande anklagas för att ”vara emot transpersoners 
rättigheter”, eller för att ”stå för hat” eller ”transfobi”.  

Om vi däremot skiljer dem åt möjliggör vi en konkret 
diskussion både om verklighetsuppfattningar och om 
transpersoners rättigheter. För ingenting i den 
verklighetsuppfattning jag har medför att jag är emot 
transpersoners rättigheter.  

Jag skulle dock behöva hjälp med en sak från dem som 
anser att kön bör definieras som den enskildas 
identitet, känsla och visshet, och att könstillhörighet 
enbart kan avgöras av individen själv. Nämligen frågan 
om vad en kvinna eller man är. 

Jag menar så här: om vi utifrån begreppet 
könsidentitet frågar oss ”Vad är, till exempel, en 
kvinna?” – vilket svar får vi då? Det måste ju bli ”det 
en person själv känner och vet att hen är”. Men vad är 
det då hen känner och vet att hen är?  
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Enligt RFSL:s egen syn är kvinna inte synonymt med 
en vuxen människa av biologiskt honkön, men ändå 
kan man känna och veta att man är kvinna så 
någonting måste ju kvinna betyda. Vad?  

Det skulle kunna betyda ”kvinna är = en kvinnlig 
kropp”. Men alla som har en kvinnlig könsidentitet och 
som, med RFSL:s ordval, ”tilldelades” manligt kön vid 
födseln vill inte göra om sina kroppar så att de mer 
liknar kvinnokroppar, så det kan känslan av att vara 
kvinna inte handla om.  

Det skulle kunna betyda ”kvinna är = att ha en kvinnlig 
könsroll”. Man kanske tycker om smink och vackra 
kläder, eller man kanske känner sig mjuk och 
omhändertagande. Man kanske känner att man inte 
vill eller kan leva upp till de förväntningar som finns på 
en själv utifrån det kön man tilldelades vid födseln – 
och att man därför vill ha det andra könets roll. Men 
könsidentitet har, enligt RFSL, inte alls med könsroll 
att göra så det kan det inte heller handla om.  

Så vad innebär orden kvinna eller man som det 
hänvisas till i definitionen på könsidentitet? Detta som 
individen själv kan känna och veta att hen är. Jag 
menar alltså inte själva känslan som beskrivs, utan det 
som känslan refererar till. 

Jag har letat efter ett svar i diskussionerna som har 
följt på Kajsa Ekis Ekmans bok, men jag har inte hittat 
något. Jag har visserligen hittat övertygelsen att 
”transkvinnor är kvinnor”, men de orden blir ju -
meningslösa om vi inte vet vad ”kvinnor” är. Det blir 
”trans- ingen utom den enskilda individen vet vad det 
är- är - ingen utom den enskilda individen vet vad det 
är”. 

I så fall har vi inte längre något gemensamt språk för 
att prata om kön. Samtidigt kommer kön att fortsätta 
existera i världen; vi kommer fortsätta att födas med 
biologiskt olika kroppar och detta kommer att få olika 
fysiska följder och, eftersom vi inte lever i en jämställd 
värld, olika sociala följder. Den verkligheten blir lättare 
att hantera om vi har ett språk för den. 

Nina Björk 

kultur@dn.se 
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02 Konstfacks 
studenter bygger nya 
alternativ 
Konstfacks vårutställning har i år delats upp i 
fyra visningsperioder på skolan respektive 
Konstnärshuset. Annica Kvint gläds åt många 
genomtänkta projekt och en hög 
hantverksskicklighet. 

Konstfacks vårutställning 2021 

Digital visning av studentprojekten på https://
konstfack2021.se/ 

Kandidatprogrammet Konst 

Konstnärshuset, Stockholm. Visas t o m 6/6, för 
förbokade besök. 

Festen är över. På Konstfack har den textila 
midsommarstången rasat. Vid dess sida ligger några 

tillknycklade ölburkar av siden och skräpar. Och 
ryamattan med svenska flagg-motiv, som också hör till 
textilstudenten Lovisa Axéns examensprojekt, har 
flaggkors som skevar betänkligt åt alla möjliga håll. 

Det är ett Sverige i gungning som skildras. Och efter ett 
år vars motsvarighet ingen av oss varit med om 
tidigare är det knappast något som förvånar. Det gör 
däremot själva hantverket i det här kandidatprojektet. 
Vilken kvalitet!  

Konstfacks examensutställning sker i år i fyra olika 
etapper under maj och början av juni och involverar 
dessutom två olika platser. Allt med hänvisning till 
pandemin. Konststudenterna visas på Konstnärshuset, 
där kandidatutställningen är sist ut (besökstid bokas 
på skolans hemsida, öppet till och med söndag). 
Studenterna på övriga utbildningar har fått ställa ut på 
Konstfack och samtliga projekt presenteras även på 
skolans hemsida.  

Slående många av de 175 studenterna visar precis som 
Lovisa Axén prov på hantverksskicklighet. Kanske har 
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den överdos av egentid som den sociala distanseringen 
fört med sig trots allt resulterat också i något positivt?  

Att även tid är ett genomgående tema känns helt i linje 
med det gångna året, då tiden ju på något märkligt vis 
både stått still och tagit ett skutt. Att vi plötsligt 
befinner oss i en mycket mer digitaliserad värld med 
fler hemmajobbare, ökat villasug och allt större 
intresse för naturen går i alla fall att spåra i många av 
projekten.  

Hilma Olivia Nordén undersöker traditionell folktro 
och skogens plats i en urban verklighet med en samling 
fullständigt bedårande, virkade sagoskulpturer, som 
även inkluderar gamla hantverkstekniker som tovning, 
vävning och broderi.  

David Lundberg zoomar också han in den svenska 
skogen och de möbler den kan resultera i, samtidigt 
som han reflekterar över de ”monster”, här i form av 
granbarkborrar, som vi människor skapar när vi stör 
ekosystemen. Och Vilde Stampe bygger hus 
tillsammans med sommararbetande ungdomar av hårt 

ihoppressad jord, ett material som liknar betong men 
inte alls har samma miljöpåverkan.  

Naturintresset är dock långtifrån det enda som vittnar 
om vår tid. Dagens mansroll undersöks i två lika 
inkännande som professionellt utförda animerade 
kortfilmer av Vidar Francke. Och Namkhang 
Anomasiri lyckas, med utgångspunkt i kasserade 
textilier, skapa lika tredimensionella som dekorativa 
rumsavdelare.  

Kibandu Pello-Esso använde i stället en pall från 
Nigeria som utgångspunkt för sitt tankeväckande 
projekt om relationen mellan estetik och etnisk 
bakgrund. Hur hamnade pallen från Benin City på 
Etnografiska museet, där Pello-Esso hittade den? Och 
hur har den påverkat vårt sätt att se på ”afrikansk 
design”?  

Trots rekordmånga genomtänkta projekt på Konstfack 
är det på de båda utställningarna på Konstnärshuset 
jag dröjer mig kvar längst. I Dina Isæus-Berlins 
färgstarka oljemålningar får de abstrakta ytorna i sig 
representera tid. I de komprimerade partierna har 
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tiden packats tätt – lång tid har ägnats åt en liten yta. I 
ytorna med töjd tid är det tvärtom. Ett förhållningssätt 
som visar sig lyckat om man som Isæus-Berlin vill få 
processen bakom verken att eka i mötet med dem.  

Sebastian Eklunds finstämda naturfilm om 
dagsländan, den vingburna och kortlivade varelse som 
trots allt funnits som art i 300 miljoner år, blir 
ytterligare en betraktelse över tid, liv och död. 

Jag fastnar också framför Sahar Al-khateebs 
installation ”Re-Konstruktion Nu…Här”, som består av 
en samling märkligt mänskliga gamla stolar, som 
liksom kliver på och klamrar sig fast vid varandra.  

”Vi står alla på våra förfäders axlar”, hinner jag tolka, 
innan min slot-tid på Konstnärshuset är över. Att Al-
khateeb vill bygga något nytt av det som redan finns, 
står i alla fall klart.  

Ett budskap som bådar gott för framtiden, om ni frågar 
mig. 

Annica Kvint 

kultur@dn.se 

02 Mäktigt om Roy 
Andersson. 
Kulturhusets 
utställning är en tripp 
rakt in i filmskaparens 
pysselverkstad 
”Roy Andersson. Om detta att vara människa” 

Kulturhuset Stadsteatern, Galleri 5, Stockholm. Visas t 
o m 9/1 

Han slog igenom som 27-åring 1970 med ”En 
kärlekshistoria”, så tonårsromantisk och så 
genomskådande på en gång. Att bli ”sin generations 
röst” är en galet bra kickstart på en karriär. Men att 
göra en filmhistorisk milstolpe så tidigt i karriären kan 
också vara rätt betungande, fråga till exempel Orson 
Welles. 
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Roy Anderssons udda karriär – med kvarts sekel långt 
uppehåll i spelfilmskarriären och ett nytt stort 
genombrott vid fyllda 57 med ”Sånger från andra 
våningen” – är en story i sig. En slags modern saga 
som framför allt utspelar sig i en sekelskiftesfastighet 
på Sibyllegatan i Stockholm där Roy Andersson redan 
tidigt 80-tal byggde sig en egen värld. 

Hur det gick till? Kulturhusets Stadsteaterns stora 
utställning ”Roy Andersson. Om detta av vara 
människa” lyckas på ett lika intimt som övergripande 
sätt ringa in filmskaparen karriär så att man ser den 
med delvis nya ögon. 

Jag blir rörd redan i entrén. Där tronar dubbelsängen 
med det gråblommiga nylonöverkastet från kortfilmen 
”Härlig är jorden”, en slags filmisk prolog från 1991 
som både tematiskt och visuellt förebådar kvartetten 
med Anderssons långfilmer (kanske för att jag såg 
”Härlig är jorden” tio gånger eftersom den öppnade 
stafettfilmen ”90 minuter 90-tal” och aldrig tröttnade). 

Fokus ligger på det filmiska hantverket och i Roy 
Anderssons egen Studio 24 fick han bli kung, utvecklas 
i sin egen takt bland penslar, sågar och lojala 
medarbetare. Men framför allt blev det en plats där 
han kunde slipa fram ett helt eget tablåbaserat 
filmspråk med långa tagningar utan klipp. En process, 
som via prisade reklamfilmer, ledde till internationellt 
genombrott; från ”Sånger...” (2000) via ”Du 
levande” (2007), ”En duva satt på en gren och 
funderade på tillvaron” (2014) till den senaste ”Om det 
oändliga” som kom 2019. 

Utställningen är en tripp rakt in i Studio 24:s 
elaborerade pysselverkstad där alla de scenografier 
som utgör basen i Anderssons bildvärld kommit till. 
Här finns också möjligt att uppleva den trompe l’œil-
teknik baserad på optiska illusioner som ligger till 
grund för inspelningar av mäktiga scener på en 
begränsad yta. 

”En gammal värld med andra regler”, säger Johan 
Carlsson, Roy Anderssons högra hand, om Studio 24 i 
aktuella dokumentären ”Roy Andersson. Being a 
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human person” (SVT Play). Carlsson är medskapare till 
utställningen och filmen ger en hel del avslöjande 
inblickar i de ibland turbulenta och utdragna kreativa 
processerna. Missa för guds skull inte den, inledningen 
är ren magi. 

Hjärtat i utställningen är ett antal tematiserade tittbås 
med rubriker som ”Arbetsprocessen”, ”Kärlek”, 
”Reklam”, ”Sociala hierarkier” och ”Aktörer”. De bryter 
ner Andersson särpräglade blandning av gråmelerad 
estetik och högspända frågor som historisk skuld, akut 
självförtroendekamp och klassorättvisor med mera. 
Framför allt det sistnämnda båset är spännande och 
speglar hur Roy Andersson, under sin andra period 
som filmskapare, aktivt valde bort etablerade 
skådespelare för vitsminkade icke-professionella 
aktörer. 

Man får verkligen syn på det som Andersson kallar 
”nakengörande” och som kan tolkas som ett slags 
”avskådespelefierande” där rollfigurerna laddas just för 
att det inte finns någon professionalism att gömma sig 
bakom. Här, i det avskalade, finns det plats för en 

komik som avväpnar de stora pretentionerna att 
gestalta ”livets sårbarhet”. Största möjliga allvar med 
största möjliga humor. 

Precis före pandemin såg jag en galleriutställning med 
svidande vackra, måleriska stillbilder ur ”Det 
oändliga”. Kulturhuset stora utställning fortsätter 
skildra hur konst och film växt ihop på ett organiskt 
sätt i Roy Anderssons verk. Ett mäktigt sätt att hantera 
ett konstnärskap som alltid gått sin egen väg, och som 
fått världsnamn inom filmer att vallfärda till till 
studion på Sibyllegatan. 

Helena Lindblad 

helena.lindblad@dn.se 
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02 Mästerverk av Carl 
Fredrik Hill till salu 
med en friluftsmålare i 
det gröna 
På torsdagens klassiska auktion bjuder 
Bukowskis ut Carl Fredrik Hills ”Trädet och 
flodkröken”, som fått säsongens högsta 
värdering på 8-10 miljoner kronor. Målningen 
ingår i en berömd svit med en figur i gul hatt, 
som Hillexperten Sten Åke Nilsson analyserar. 

I Carl Fredrik Hills femte av sex versioner av ”Trädet 
och flodkröken”, som nu ska säljas på Bukowskis, syns 
en friluftsmålare med hatt i förgrunden. Kan det vara 
ett självporträtt eller möjligen en hälsning till Hills vän 
och kollega Oscar Törnå? 

I den nya dagstidningen Bulletin publicerades för en 
tid sedan en krönika med den motsägelsefulla titeln 
”Den sjuke konstnären framstår som friskheten själv”. 

Konstnären i fråga skulle vara Carl Fredrik Hill, och 
efter en lång och slirig resa genom hans olika miljöer i 
Lund, Stockholm och Paris, stannade författaren inför 
en målning av Oscar Törnå och frågade om det kunde 
vara ett porträtt av Hill?  

Törnås målning ”Sommarlandskap från 
Fontainebleau” finns på Nationalmuseum och i 
centrum av kompositionen, bland solfläckarna under 
träden, arbetar en konstnär i skjortärmarna. Det är en 
varm dag, den svarta kavajen och den lysande gula 
hatten har han hängt bakpå staffliet. Men är det 
verkligen Hill vi ser? 

Törnå och Hill kände varandra alltsedan 
utbildningstiden på Konstakademien i Stockholm. Och 
de gjorde arbetsresor tillsammans i Paris gröna 
omgivningar. Man kan visst fråga sig om de inte också 
målade av varandra. 

I konstnärskretsen ingick också Carl Larsson, som i 
samband med en fest före utresan till Frankrike 
tecknade av hela gänget. Här finns Kronberg, Hill och 
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även Törnå porträtterade – Törnå med mörkt hår, 
buskiga ögonbryn, uppvriden mustasch och ett litet 
skägg. Det är precis så friluftsmålaren är framställd på 
sommarbilden från Fontainebleau, som således är ett 
självporträtt av Törnå och alls ingen bild av Hill, som 
hade rött hår (vilket noterades då Hill skrevs in på 
Sankt Lars vid återkomsten till Lund 1882). 

Året efter Törnås utflykt till Fontainebleau, sommaren 
1877, fortsätter historien med att Hill målade den 
berömda serien bilder som efter motivet kallas ”Trädet 
och flodkröken”.  

Platsen är Bois-le-Roi och dess omgivningar söder om 
Paris, där Seine gör en stor böj. Vi ser ut över floden, 
och på höjden nära betraktaren står ett uppstammat 
träd med buskig krona. I förgrundens djupa grönska 
skymtar en gestalt med mörk jacka och en lysande gul 
hatt som vi känner igen! 

Kan det således vara tvärtom, att Hill målat av vännen 
Törnå som följt med på resan? Men Hill är sällan så 
personlig och direkt i sin ”approach”. Jag tror snarare 

att det handlar om en friluftsmålare i största 
allmänhet. 

Gestalten med den gula hatten finns med redan i Hills 
första utkast till ”Trädet och flodkröken”, en skiss som 
tillhör Prins Eugens Waldemarsudde och som köptes 
in av prinsen 1925.  

Den gula hatten är i första stadiet bara en krumelur i 
orange snarare än gult om vi granskar Hills utkast. 
Men den är tydligare som objekt i nästa version av 
motivet; här står hela gestalten väl synlig framför det 
uppstammade trädet, kompositionens lodlinje. 
Målningen i fråga tillhör Nationalmuseum. 

Figuren finns också med på den version av ”Trädet och 
flodkröken” som länge tillhörde familjen Hill/Hedborg 
i Bryssel och som såldes för ett par år sedan för en 
rekordsumma. Och den återkommer en sista gång i 
den femte versionen som nu är aktuell för försäljning 
och som hämtats från en svensk privatsamling. 

Sten Åke Nilsson är professor emeritus i 
konstvetenskap, har gjort stora utställningar om Hill 
och skrivit om konstnären i flera böcker och artiklar. 

Sten Åke Nilsson 
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03 Liseberg öppnar 
efter 520 dagar: ”Det 
finns en rädsla” 
I 520 dagar har Liseberg haft stängt. Men i dag, 
torsdag, välkomnas allmänheten återigen om 
än i reducerad kapacitet – och intresset för att 
besöka nöjesparken har varit stort på förhand.  

Lisebergs vd Andreas Andersen är omgiven av 
morötter, potatisar, solrosor och gröna växter. Här, i 
en okänd underjordisk del av Liseberg, har människor 
aldrig tidigare satt sin fot. Detta är nämligen 
Lisebergskaninernas värld – och här doftar det nytt.  

Lisebergs vd befinner sig i ”Underlandet”, den senaste 
av nöjesparkens 39 attraktioner. ”Underlandet” är en 
satsning som kostade 200 miljoner kronor och stod 
klar redan inför förra sommaren. Men eftersom 
Liseberg i fjol tog emot exakt noll besökare är det 

fortfarande ingen utanför personalen som har testat 
barnattraktionen.  

Men det har Andreas Andersen. 

– Jag teståkte den i går. Jag var lite rädd för att min 
bild av hur jag mindes den inte skulle stämma. 

Hur var den då? 

– Jag var jättenöjd. Den var bättre än jag kom ihåg 
den, säger han. 

Sedan mitten av maj har intensiva förberedelser inför 
premiären pågått. Då meddelade regeringen att 
coronarestriktionerna lättas i början av juni – något 
som bland annat innebar att landets nöjesparker kan 
dra i gång sin verksamhet. Först ut den här veckan var 
Gröna Lund och Astrid Lindgrens värld, sedan 
Liseberg och i helgen Skara Sommarland (5 juni).  

Andreas Andersen beskriver det som en 
”ketchupeffekt” där allt händer på samma gång.   
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– Vi har haft över ett år på oss för att förbereda och det 
känns som att vi har gjort det väldigt väl. Men oavsett 
hur förberedd man är uppstår det alltid 500 nya frågor 
som vi får ta ställning till nu på slutet. 

I likhet med många andra verksamheter, i synnerhet 
inom besöksnäringen, har året på Liseberg varit tufft. 
Inom nöjesparksbranschen har det talats om ett 
”brutalt katastrofår” och för Liseberg försvann 97 
procent av omsättningen i fjol samtidigt som det 
kommunägda bolaget redovisade ett negativt resultat 
som uppgick till 552 miljoner kronor.  

Av parkens vanligtvis tre miljoner besökare sågs inte 
en skymt.  

Enligt Andreas Andersen är det ekonomiska tappet 
under coronapandemin kännbart, men det han 
verkligen oroar sig för är kompetensen som försvunnit 
och ett självförtroende som fått sig en törn. 

– En verksamhet som vår är gjord för att driva på, inte 
för att stå still. Jag tror att det finns en försiktighet och 

en rädsla som gör att det känns läskigt att öppna. Man 
pratar ofta om hur mycket pandemin har påverkat oss i 
ekonomiska termer, men inte lika mycket om den 
organisatoriska konsekvensen, säger han. 

I Göteborg är Liseberg en viktig arbetsgivare och då 
inte minst bland stadens unga. Att nästan 3 000 
säsongsjobb frös inne förra sommaren smärtar därför 
Andreas Andersen.  

– Det är faktiskt det som jag tycker har varit jobbigast. 
Bland oss som jobbar här året runt har vi haft varsel 
och permitteringar men det finns system som samlar 
upp. Det gör det inte för ungdomarna, för många är 
alternativet inget jobb alls. Det blir jag ledsen över, 
säger han.  

Inför förra sommaren gjordes en detaljerad plan upp 
för hur Sveriges nöjesparker hade kunnat öppna på ett 
smittsäkert sätt. Men någon öppning var i slutändan 
aldrig aktuell och i stället användes planen av 
nöjesparker över hela Europa, enligt Andreas 
Andersen.  
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Han har tidigare uttryckt kritik mot att verksamheter 
som Liseberg, Gröna Lund och Skara sommarland 
enligt lagen betraktas som offentliga tillställningar och 
därför tvingats hålla stängt. Den kritiken står han fast 
vid. 

– Å ena sidan står vi i en pandemi och vi ska självklart 
bära vår del av ansvaret. Mycket i den svenska 
strategin har säkert varit helt rätt, men det vi har fått 
uppleva de senaste 17 månaderna där frågorna har åkt 
runt och ingen vill ta ansvar har varit extremt 
frustrerande. 

Drygt 1 000 personer har anställts inför årets 
sommarsäsong och tanken är att Liseberg 
inledningsvis ska operera på 20 procents kapacitet. Det 
innebär omkring 5 000 personer jämfört med de 35 
000 som kan komma en bra sommardag. Digitala 
kösystem, handsprit, hygienrutiner och personal som 
specialtränats är ytterligare några av de åtgärder som 
införts för att minimera riskerna för smittspridning.  

När de första biljetterna släpptes förra veckan släppte 
kraschade hemsidan direkt.  

– Vi var superförberedda men vårt externa biljettbolag 
hade aldrig upplevt sån press som då. Det var lite 
svettigt, säger Andreas Andersen. 

Vad har ni för förväntningar på sommaren? 

– Det kommer inte bli en vanlig sommar men vi 
hoppas på att vi framför allt kommer lyckas med att 
skapa ett smittsäkert besök för våra gäster. Vi tar in 20 
procent av den vanliga kapaciteten och de gästerna ska 
vi fan ta hand om så bra vi bara kan. Det är vårt fokus 
nu, säger Andreas Andersen. 

Robin Salomonsson 

robin.salomonsson@dn.se 

Fakta. Liseberg i siffror 
Grundat: 1923. 

Antal gäster 2019: 3 miljoner. 
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Antal gäster 2020: 0. 

Omsättning 2019: 1,26 miljarder kr. 

Omsättning 2020: 42 miljoner kr. 

Resultat (före skatt) 2019: 199 miljoner kronor. 

Resultat (före skatt) 2020: –552 miljoner kronor. 

Anställda 2019: 1 112 personer. 

Anställda 2020: 442 personer. 

Källa: Liseberg 

03 Eva-Karin 
Gyllenberg: Äntligen 
ett namn – efter 116 år 
Vid lunchtid på torsdagen ritas 
Stockholmskartan om. 

Då invigs den nyaste av huvudstadens gator. 
Sprillans ny – och samtidigt över 100 år 
gammal ... 

Redan i och med den stora konst- och 
industriutställningen 1897 föddes tankarna på en riktig 
strandpromenad på Djurgården. Djurgårdsstrand 
skulle den heta och här skulle det byggas bostäder med 
bästa tänkbara läge så fort utställningen avslutats och 
den stora maskinhallen rivits.  

Stadsplanen antogs och namnet fastställdes, men 
sedan hamnade allt i träda – både namnet och 
bostadshusen. Några bostadshus är inte längre aktuella 
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på den gamla maskinhallstomten där det nu är 
parkeringsplats.  

Namnärendet var betydligt lättare att väcka till liv, 
något Djurgårdsförvaltningen gjorde i höstas genom 
att kontakta Stockholms namnberedning. I november 
sa namnberedningen ja och på torsdagen invigs 
skyltarna formellt av stadsbyggnadsborgarrådet 
Joakim Larsson (M). 

Slottsfogden Magnus Andersson var den som tog 
kontakten med namnberedningen och han är mycket 
glad över att invigningen äger rum just nu, när 
sommaren har gjort sitt intåg lagom till dess att 
pandemirestriktionerna har mildrats och museerna 
öppnar igen på södra Djurgården. 

– Vi hoppas att det här ska sätta lite ljus på Djurgården 
efter den här mörka pandemin. Nu gäller det för 
stockholmare och andra att förstå att det faktiskt är 
öppet igen och att det ljusnar i horisonten. Grönan har 
precis öppnat, Vasa och Skansen har öppet om än i 
begränsad omfattning, men det är ändå början på en 

återgång till det normala. Då är det roligt att ha det här 
som en anledning att säga att nu är det öppet på 
Djurgården igen och var ska man möta sommaren om 
inte där, säger Magnus Andersson retoriskt. 

Djurgårdsstrand är en halvkilometer lång sträcka 
mellan Allmänna Gränd och Vasamuseets restaurang 
vilket är en förlängning av den ursprungliga stranden, 
som endast gick mellan Allmänna Gränd och 
Spårvägshallarna. 

Varför är det så viktigt med ett namn på promenaden? 

– Namnet har ju funnits på stadens kartor, men inte 
använts, säger Magnus Andersson och betonar att det 
är viktigt med en ordentlig adress för de museer och 
andra verksamheter som ligger utmed stranden. 

– I dag har de flesta adress Djurgårdsvägen och det är 
väldigt missvisande eftersom man då måste ta sig över 
eller runt muren och det är inte särskilt pedagogiskt 
och inte ens de vanaste taxichaufförerna hittar rätt, 
säger slottsfogden som beskriver strandpromenaden 
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som något bara blir roligare och roligare med tiden 
med nya attraktioner. Senare i år öppnar Liljevalchs 
tillbyggnad och Vrakmuseet längs denna 
strandpromenad. 

Att Parkteatern i sommar kommer att ha Galärparken 
som fast scen och bas gör knappast saken sämre liksom 
att Djurgårdslinjen i dagarna firar sitt 30-årsjubileum, 
något som lär märkas den här veckan. 

Eva-Karin Gyllenberg 

eva-karin.gyllenberg@dn.se 
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Arbetsmarknad och 
företagare hanteras av 
arbetsmarknads-
departementet och 
näringsdepartementet 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931

868



Arbetsmarknads-
departementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för 
frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, 
arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet 
ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet 
mellan kvinnor och män och mänskliga 
rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar 
departementet för arbetet för integration, mot 
segregation, rasism och diskriminering samt för 
att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.
Områden

Områden
• Arbete mot segregation
• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Barnets rättigheter
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Jämställdhet

• Nyanländas etablering
Om Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterad navigering
• Arbetsmarknadsdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/eva-nordmark/


Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar 
för stadsutveckling och arbetet mot segregation 
och diskriminering

Genvägar
• Reformering av Arbetsförmedlingen
• Ordning och reda på arbetsmarknaden
• En arbetsmiljöstrategi för det moderna 

arbetslivet 2016-2020
• Arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck
• Hbtqi-personers lika rättigheter och 

möjligheter
• Samlat grepp mot rasism och hatbrott
• Följ Arbetsmarknadsdepartementet på 

Twitter
• Prenumerera på nyhetsbrev om 

regeringens arbetsmarknadspolitik

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet 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Arbetsmarknadsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
arbetsmarknadsdepartementet/

Myndigheter

• Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
16 augusti 2018 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsmiljöverket 
07 mars 2016 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU 
15 oktober 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsdomstolen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Svenska ILO-kommittén 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Svenska ESF-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsförmedlingen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

   . Medlingsinstitutet
03 december 2014 från 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet
"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är 
grunden för vår gemensamma välfärd. När 
arbetslivet förändras gör vi en nystart i 
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen 
fortsätter föra en politik för fler jobb och 
nya satsningar på kompetensutveckling. Vi 
bygger ett tryggare arbetsliv med goda 
utvecklingsmöjligheter. Så möter vi 
framtiden tillsammans."
Eva Nordmarks områden

• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Nyanländas etablering

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
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Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister 
med ansvar för stadsutveckling och 
arbetet mot segregation och 
diskriminering
Arbetsmarknadsdepartementet
"Vi kan aldrig acceptera att människor inte 
har makten över sina egna liv. Regeringen 
jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, 
att stärka barns rättigheter, att bekämpa 
våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla 
människors lika värde." (Företrädarens 
förklaring)

Märta Stenevis områden
• Arbete mot segregation

• Barnets rättigheterBostäder och 
samhällsplanering Demokrati och 
mänskliga rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

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

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

Med mera
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Näringsdepartementet
Näringsdepartementet har ansvar för frågor 
som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, 
innovation, landsbygd, livsmedel och regional 
utveckling.
Områden

Områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar
• Näringspolitik
• Regional utveckling

Om Näringsdepartementet

Relaterad navigering
• Näringsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Genvägar
Genvägar

• Information in English from the Ministry of 
Enterprise and Innovation

• Regeringens strategiska samverkansprogram
• En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet
• Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Aktuellt från Näringsdepartementet 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Näringsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/

Myndigheter

• Teracom Group AB (Teracom) 
22 november 2017 från Näringsdepartementet  

• European company for the financing of railroad rolling 
stock (EUROFIMA) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Stiftelsen Norrlandsfonden (Norrlandsfonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Centrala djurförsöksetiska nämnden 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Skogsstyrelsen 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Livsmedelsverket (SLV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens jordbruksverk (SJV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Lernia AB (Lernia) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet 

• Orio AB (Orio) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Verket för innovationssystem (Vinnova) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Vattenfall AB (Vattenfall) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Vasallen AB (Vasallen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• V.S. VisitSweden AB (VisitSweden) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Transportstyrelsen 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Trafikverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Trafikanalys 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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• Tillväxtverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
• TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svevia AB (publ) (Svevia) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svenska rymdaktiebolaget (SSC) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedfund International AB (Swedfund) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedesurvey Aktiebolag (Swedesurvey) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedavia AB (Swedavia) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveaskog AB (Sveaskog) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
• Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sjöfartsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SJ AB (SJ) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SBAB Bank AB (publ) (SBAB) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SAS AB (SAS) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Samhall Aktiebolag (Samhall) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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• RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• PostNord AB (PostNord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Post- och telestyrelsen (PTS) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Patentombudsnämnden 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Patent- och registreringsverket (PRV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och 
utvärderingar (Tillväxtanalys) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Metria AB (Metria) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Luftfartsverket (LFV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Konkurrensverket (KKV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Jernhusen AB (Jernhusen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Infranord AB (Infranord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Green Cargo AB (Green Cargo) 
04 februari 2015 från  

• Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Bolagsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet 

• Arlandabanan Infrastructure AB (Arlandabanan) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (Apoteksgruppen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Apoteket AB (Apoteket) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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• ALMI Företagspartner AB (ALMI) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
• Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) 

04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Aktiebolaget Bostadsgaranti (AB Bostadsgaranti) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Akademiska Hus Aktiebolag (Akademiska Hus) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• AB Svenska Spel (Svenska spel) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• AB Göta kanalbolag (Götakanal) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Styrelsen för samefonden 
19 december 2014 från Näringsdepartementet  

• Lantmäteriet 
19 december 2014 från Näringsdepartementet  

• Boverket 
19 december 2014 från Näringsdepartementet 
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Ibrahim Baylan
Näringsminister
Näringsdepartementet

Ibrahim Baylans områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Näringspolitik  

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
 SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
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Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Näringsdepartementet

Jennie Nilssons områden
• Landsbygd, livsmedel och areella 

näringar
• Regional tillväxtSW   63 Biologisk 

produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, 
fiske od.

SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
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28 Användare i 
Klarna såg 
andras 
uppgifter 
Tekniska problem gjorde att 
betaltjänsten Klarnas användare kunde 
se andra kunders personuppgifter och 
betalningar på torsdagsförmiddagen. 
Appen stängdes och Finansinspektionen 
har bett företaget om en förklaring. 

Felet upptäcktes strax efter klockan 11 och ska 
ha orsakats av en uppdatering som gjorts 15 
minuter tidigare. Användare loggades då in på 
andra kunders konton och kunde därigenom se 

deras köphistorik och bankuppgifter som 
kopplats till appen, dock inte hela 
kontonummer. 

Incidenten påverkade under en halvtimmes tid 
omkring 90 000 personer, motsvarande 0,1 
procent av appens användare, enligt företaget. 

Problemet ska ha orsakats av ett 
handhavandefel och inte av någon attack 
utifrån. Medan felet åtgärdades kunde inte 
konsumenter använda appen, som vid 19-tiden 
var i gång igen. 

Enligt it-säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund 
Löwinder från Internetstiftelsen kan incidenten 
skada förtroendet för tjänsten. 

– Jag förstår att användare reagerar. Det måste 
vara en fullständig chock att logga in och sedan 
inse att det är någon annans konto. Det är klart 

881



att man blir både förvånad och upprörd, säger 
hon. 

– Det är aldrig bra när sådant här inträffar. 
Framför allt är det förtroendet för tjänsten som 
drabbas och i verksamheter som hanterar 
människors pengar är förtroende väldigt viktigt. 
Många känner nog ett obehag av att andra sett 
vad man handlat. 

Finansinspektionen har varit i kontakt med 
Klarna och myndigheten ser allvarligt på felet, 
men vill inte svara på om åtgärder kommer att 
vidtas mot företaget. 

– Det är för tidigt att spekulera i eventuella 
påföljder för företaget. Prioriteten för oss nu är 
att ta reda på exakt vad som har hänt och att 
företaget åtgärdar problemet, säger Karin 

Lundberg, Finansinspektionens chef för 
banksektorn. 

Hamilton Steiner 

hamilton.steiner@dn.se 

Gustav Olsson gustav.olsson@dn.se 
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29 ”Nu är vi 
förbi bråken 
inom LO-
familjen” 
Samtidigt som det nya las-avtalet är på 
väg att förvandlas till lag, försöker ett 
sargat LO att förhandla fram bättre 
villkor för de förbund som står utanför. 

– I vintras bråkade vi och pekade finger 
åt varandra. Nu är vi förbi det och vill 
lösa ett problem, säger LO:s 
avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 

I höstas tog tjänstemännen, PTK, över 
taktpinnen på den svenska arbetsmarknaden 
genom att som ensam facklig part tacka ja till en 
överenskommelse om ett nytt huvudavtal med 
Svenskt Näringsliv.  

Det kommer att göra det lättare för 
arbetsgivaren att anställa och göra sig av med 
folk, de anställda får bättre vidareutbildning och 
mer omställningsstöd om de blir av med jobbet. 

Principöverenskommelsen håller nu på att 
översättas till politik genom samtal mellan 
parterna och departement. Inom kort kommer 
arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att 
presentera förslagen till nya lagregler, som ska 
börja gälla före halvårsskiftet 2022. 

LO, vars 14 medlemsförbund stretade åt olika 
håll, sade dock nej till överenskommelsen efter 
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segslitna förhandlingar. Men senare skulle de 
två största medlemsförbunden – IF Metall och 
Kommunal- ansluta sig, vilket ledde till ett 
ramaskri bland flera av de andra förbunden.  

Nu är det ett annat läge. 

Häromdagen beslutade LO att begära nya 
förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Inte om 
avtalet om lagen om anställningsskydd, las, 
utan om de omställningsförsäkringar som 
administreras av det gemensamma bolaget TSL. 

Förmånerna där är betydligt sämre än de som 
Kommunal och IF Metall nu sagt ja till. 

– Det som Svenskt Näringsliv lovat Kommunal 
och IF Metall kan de helt enkelt inte leverera 
med det nuvarande avtalet och därför måste det 
skrivas om, säger LO:s avtalssekreterare 
Torbjörn Johansson. 

Vill ni då ha samma villkor för de förbund som 
står utanför? 

– Det har vi inte formulerat än, det vi yrkar på 
är goda villkor för både de som anslutit sig till 
överenskommelsen och de som står utanför. 

Varför först nu, det är halvår sedan ni sade nej? 

– Det har väl inte undgått någon att vi bråkat 
inom familjen och pekat åt finger varandra. Nu 
är vi förbi det och vill lösa ett praktiskt problem. 

Kritikerna kan ju säga att ni nu vill ha godiset i 
avtalet, men inte ställa upp för det som svider? 

– Så kan man väl säga om man är road av det, 
men den nya lagstiftningen drabbas vi ju av 
oavsett vad vi tycker om den. 

Torbjörn Johansson menar att ett bra 
omställningsavtal ”kan förändra bilden”, så att 
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fler förbund kan komma att ansluta sig till las-
överenskommelsen med Svenskt Näringsliv. 

– Men det är alltså inte det vi vill förhandla om 
nu, bara bättre omställningsförsäkringar. 

Det var ju LO som sade nej, kan LO ändra sig 
och säga ja? 

– Om vi förhandlat färdigt och fler förbund 
säger att de tycker att det ser bra ut då kan det 
dyka upp sådana diskussioner att det är lika bra 
att LO ansluter sig i stället för att man ska 
hänvisa till PTK-överenskommelsen. Men det är 
en hypotetisk fråga. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

30 ”Viktigt att det inte 
händer igen” 
Klarnas förtroende har fått en rejäl törn i och 
med torsdagens it-haveri för betaltjänstens 
mobilapp, som har anmälts till 
Finansinspektionen (FI). 

– Det viktigaste är att det inte händer igen, 
säger analytikern Douglas Forsling. 

Med över 90 miljoner aktiva användare runt om i 
världen och 2 miljoner transaktioner per dag befinner 
sig betaltjänsten Klarna i en snabb tillväxtfas. I mars 
nådde bolaget ett nytt månadsrekord med en total 
transaktionsvolym på 57,6 miljarder kronor, enligt 
bolagets rapport för årets första kvartal. 

Framsteg i USA syns också, där 17 miljoner kunder 
använde betaltjänsten i april – ett fördubblat antal 
jämfört med ett år tidigare. Klarna finns enligt bolaget 
just nu med som möjlig betaltjänst hos 24 av de 100 
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största amerikanska detaljhandelsbolagen – vilket 
uppges vara mer än någon konkurrent. 

Expansionen geografiskt fortsätter också, med Nya 
Zeeland i maj och andra marknader som kommer 
presenterats inom kort, enligt Klarna. 

– De har bra framtidsutsikter. Jag är positiv. Jag ser 
att Klarna har väldigt mycket tillväxt och de har 
mycket kunder. Och den resan tror jag inte är klar, 
även om de har en hög värdering, säger Douglas 
Forsling, som följer den så kallade fintechsektorn som 
analytiker på analyshuset Redeye. 

Delårsrapporten kommer sedan det sprids 
medieuppgifter om en ny finansieringsrunda, där 
Klarna är på väg att dra in nya miljarder till kassan. 
Klarna värderas i denna process till 40–50 miljarder 
dollar (cirka 330–410 miljarder kronor), rapporterar 
tidningen DI Digital med hänvisning till nätsajten 
Business Insider. 

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski har under våren 
sagt att planerna på en börsnotering just nu ligger på 
is, då han ser marknaden som alldeles för volatil. 

– Men jag har svårt att se att det inte blir en 
börsnotering inom ett år, säger Forsling. 

Torsdagens it-haveri på Klarna – där kunder som 
loggade in plötsligt kunde se andra användares 
betalningar, köphistorik och externa bankuppgifter – 
var en allvarlig incident, enligt Forsling. Men han tror 
inte detta kommer att få någon bestående effekt på 
bolagets framtid – även om Klarna på kort sikt måste 
vara bäst i klassen på it-säkerhet för att återfå det 
förtroende de hade tidigare. 

– Jag tror Klarna kommer att lära sig av detta och det 
kommer inte påverka framåt, om det inte är ett 
återkommande problem med tekniken. Det viktigaste 
är att det inte händer igen, säger Forsling. 
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Han tillägger att Finansinspektionens utredning kan 
vara välkommen för Klarna, för att med hjälp av den 
säkra förtroendet bland drabbade kunder. 

Enligt Klarna handlade det inte om någon cyberattack, 
utan om ett handhavandefel internt som drabbade 
cirka 90 000 användare under en dryg halvtimme. 

Joakim Goksör TT 

31 En 
inflationsvåg 
efter krisen är 
osannolik – 
men kan inte 
uteslutas 
Troligen blir det bara en mindre uppgång 
av inflationen efter pandemin. Men 
mycket beror på hur regeringar och 
centralbanker agerar. 

Det senaste halvåret har ekonomer börjat 
diskutera riskerna för en inflationsvåg efter 
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coronakrisen. Även på finansmarknaderna finns 
en oro för detta. Farhågorna är främst knutna 
till den amerikanska ekonomin och de kraftiga 
stimulansåtgärderna där. 

Enligt vedertagen teori bestäms inflationen i ett 
land av resursutnyttjandet och förväntningarna 
om framtida inflation. Vid givna förväntningar 
stiger inflationen om resursutnyttjandet ökar. 
Det senare brukar mätas av bnp-gapet. Det 
definieras som skillnaden mellan faktisk bnp 
och potentiell bnp, det vill säga produktionen i 
en normalkonjunktur. 

I dag är bnp-gapet i USA – liksom i andra 
länder – negativt. Det amerikanska gapet är 
kanske minus 3–4 procent av potentiell bnp. De 
beslutade finanspolitiska stimulansåtgärderna 
är cirka 13 procent av bnp, alltså tre till fyra 
gånger större än produktionsgapet. Därför går 

detta troligen under året från att vara negativt 
till att bli kraftigt positivt. En sådan ökning av 
resursutnyttjandet kan väntas leda till mer 
inflation. 

Men en vanlig bedömning är att det högre 
resursutnyttjandet i sig bara kommer att 
innebära en begränsad uppgång av inflationen, 
med högst någon procentenhet. Det senaste 
decenniets erfarenheter talar nämligen för att 
prisstegringarna blivit mindre känsliga för 
konjunktursvängningar än tidigare. 

I stället handlar farhågorna främst om att 
inflationsförväntningarna ska stiga. Oron 
grundas i hög grad på erfarenheterna från 1960- 
och 1970-talens inflation. Under 1960-talet 
ökade inflationen successivt i USA. Det berodde 
på en lång period av högt resursutnyttjande. 
Den hängde samman med en expansiv 
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finanspolitik på grund av stora utgifter för 
Vietnamkriget och det inhemska ”kriget mot 
fattigdomen”. 

Det var först mot slutet av decenniet som 
inflationen sköt fart, när förväntningarna om 
den började öka. Vid ett givet resursutnyttjande 
ansåg sig alla kunna höja priser och löner mer 
än tidigare därför att man förväntade sig att 
andra skulle göra detsamma. 

Under det då rådande valutasystemet med fasta 
växelkurser spreds inflationen från USA till 
andra länder. Den späddes på ytterligare av de 
utbudsstörningar som drabbade 
världsekonomin under 1970-talet: 
oljeprisstegringar och lägre 
produktivitetsökningar. För att få ner 
inflationen igen blev det nödvändigt med en 
mycket restriktiv penningpolitik som under 

1980-talet drev upp arbetslösheten i många 
länder. Det hände också i Sverige men med 
fördröjning: 1990-talskrisen var delvis en 
konsekvens av att penning- och valutapolitiken 
lades om i syfte att bekämpa inflationen. 

Hur stor är risken för en inflationsvåg efter 
coronakrisen? Den vanligaste bedömningen är 
att en eventuell inflationsuppgång i USA blir 
begränsad därför att de långsiktiga inflations-
förväntningarna är trögrörliga: de har inte 
varierat särskilt mycket under de senaste 
decennierna. Inflationen kan förstås spädas på 
av flaskhalsar när produktionen expanderar 
igen och av att det tar tid att flytta arbetskraft 
från krympande till växande verksamheter. Men 
sådana effekter kan antas vara tillfälliga. 

Samtidigt går det inte att utesluta en större och 
mer permanent ökning av inflationen. Det 
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skulle kunna inträffa om de stora 
stimulanspaketen speglar en grundläggande 
förändring av finanspolitiken. Om den blir 
generellt mer expansiv än tidigare med fortsatt 
stora budgetunderskott, krävs en mycket stram 
penningpolitik för att hålla tillbaka inflationen. 
Men centralbanken, Federal Reserve, kan få 
svårt att föra en sådan politik eftersom högre 
räntor kommer att öka den stora statsskulden 
ytterligare och dessutom slå hårt mot 
högbelånade företag. Tvivel på centralbankens 
förmåga att hålla nere inflationen kan få 
inflationsförväntningarna, och därmed också 
inflationen, att skjuta upp. 

Dagens rörliga växelkurser innebär emellertid 
mindre risker än under 1970-talet för att 
eventuell inflation i USA ska sprida sig till 
Europa. Här är också resursutnyttjandet lägre 
och finanspolitiken mindre expansiv. Det finns 

dock andra faror. Europeiska centralbankens, 
ECB:s, stora köp av värdepapper har ökat 
likviditeten i banksystemet, vilket i en 
konjunkturuppgång skulle kunna utgöra en bas 
för en kraftig kreditexpansion. ECB kan vara 
motvilligt att i tillräcklig grad motverka en 
sådan utveckling därför att det skulle driva upp 
räntorna för både företag och stater med stora 
skulder. 

Det mest sannolika är att det efter pandemin 
bara blir en mindre uppgång av inflationen i 
USA och att det inte utlöser någon 
internationell inflationsvåg. Men vi befinner oss 
på okänd mark. Det finns inte tidigare 
erfarenheter av så stora finanspolitiska 
stimulanser och centralbanksköp av 
värdepapper som nu. Utvecklingen kommer att 
bero på hur regeringar och centralbanker 
agerar. Och det beror i sin tur på hur väljarna 
reagerar. Därför är prognoserna ännu mer 
osäkra än normalt. Fast det är de förstås alltid. 

Lars Calmfors 
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01 Stefan Ingves sågar 
förslag om Riksbanken 
Riksbanken ska få färre ledamöter, och 
riksdagen ska godkänna inflationsmålet. Det 
föreslår regeringen i en stor översyn av 
riksbankslagen. 

Nu riktar riksbankschefen Stefan Ingves hård 
kritik mot förslagen. 

– Enligt vår uppfattning stämmer lagen inte 
överens med EU-rätten, säger han. 

Sveriges riksbankslag har 30 år på nacken och behöver 
moderniseras. Det är utgångspunkten i regeringens 
nya lagförslag som har skickats på remiss till lagrådet. 

– Det ekonomisk-politiska landskapet har förändrats 
betydligt sedan huvuddelen av den nuvarande 
riksbankslagen togs fram i slutet av 1980-talet, säger 
finansmarknadsminister Åsa Lindhagen i ett 
pressmeddelande. 

Till grund för den nya lagen ligger en omstridd 
utredning från Riksbankskommittén som lades fram 
2019. Den mötte stenhård kritik från Riksbankens 
direktion. 

I en intervju med DN våren 2020 sa riksbankschefen 
Stefan Ingves: 

– Summan av det man föreslår går ut på att minska 
Riksbankens självständighet så mycket som det över 
huvud taget är möjligt. 

Riksbanken krymper från sex till fem 
direktionsledamöter, enligt regeringens förslag. 
Samtidigt införs en begränsning av hur många gånger 
ledamöterna kan väljas om. 

Riksdagen ska också få visst inflytande över 
inflationsmålet, som Riksbanken själv slog fast 1993. 
Om Riksbanken i framtiden gör ändringar i sitt mål 
måste det först godkännas av riksdagen. 

”Preciseringen av prisstabilitetsmålet bör (...) i 
fortsättningen förankras i demokratisk ordning”, 
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skriver regeringen i sina kommentarer till förslaget. 
Men det vänder sig Riksbanken emot, med hänvisning 
till EU-lagstiftning. 

Andra punkter som fått Riksbankens direktion att såga 
förslagen har handlat om nya regler kring 
penningpolitiken: Vad får Riksbanken egentligen göra? 
Hur stora friheter har den att agera gentemot banker 
och finansmarknad? 

I sitt förslag har regeringen delvis gått Riksbanken till 
mötes. Bland annat kommer stödköp av obligationer, 
det som ibland kallas kvantitativa lättnader, inte att 
begränsas på det sätt som Riksbankskommittén 
föreslog. 

– Man har rört sig i någon mån, och det är bra, säger 
Stefan Ingves. 

Men han säger samtidigt att lagen fortfarande innebär 
en rad begränsningar som minskar bankens flexibilitet 
och oberoende på ett sätt som avviker från 
internationell praxis. 

Särskilt kritisk är riksbankschefen mot lagförslagets 
distinktion mellan penningpolitiska aktioner – där den 
traditionella räntepolitiken ryms – och åtgärder för 
finansiell stabilitet. 

Stefan Ingves bedömning är att Sverige riskerar att inte 
leva upp till EU-lagstiftningens krav på en ”oavhängig” 
centralbank. 

– Enligt vår uppfattning stämmer lagen inte överens 
med EU-rätten. Det handlar om hela vägen från vem 
som fastställer inflationsmålet till vad man menar med 
penningpolitik, säger han. 

Carl Johan von Seth 

carljohan.vonseth@dn.se 
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01 Arbetslösheten 
under 8 procent 
Arbetslösheten faller under 8 procent för 
första gången sedan början av april i fjol. 

Men Arbetsförmedlingens analyschef Annika 
Sundén är försiktig med att skruva på 
prognosen. 

Stadigt har det tickat ner, vecka för vecka, under våren. 
I slutet av förra veckan låg arbetslösheten på 7,9 
procent, alltså för första gången under 8 procent sedan 
början av april förra året, ungefär en månad in i 
pandemin. Innan allt elände bröt ut låg arbetslösheten 
på 7,4 procent. 

– Det ljusnar på arbetsmarknaden, men inte för alla, 
säger Annika Sundén och påminner om att 
långtidsarbetslösheten inte minskar, tvärtom. 

189 000 har varit arbetslösa minst ett år och för den 
gruppen har det inte ljusnat. Sundén liksom många 

andra bedömare varnar för att det kan bli en bestående 
konsekvens av coronapandemin. 

Men för de som mer nyligen blivit av med sina jobb har 
arbetsmarknaden utvecklats starkare än många trott. 
Ändå är Arbetsförmedlingens analyschef försiktig, 
några prognoser ändras inte nu. Den förra, en månad 
gammal, lyder på 8,3 procents arbetslöshet i snitt i år. 

Även ungdomsarbetslösheten har minskat stadigt 
under våren och ligger nu på 10,0 procent av 
arbetskraften. Den siffran kan dock komma att öka nu. 

– När skolorna slutar går arbetslösheten alltid upp, 
säger hon. 

Det finns också många osäkra faktorer. Vad händer när 
de statliga stöden avvecklas, till exempel? 

– Och hur kommer beteendeförändringar att slå på 
arbetsmarknaden? frågar sig Sundén. 

TT 
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01 35 000 jobb kan 
försvinna från handeln 
Pandemin har accelererat skiftet från butikshandel till 
köp på nätet, eller e-handel. På sikt kan utvecklingen 
innebära uppemot 35 000 färre anställda till 2030, 
enligt en ny prognos från Svensk handel. 

Trots att tillväxten inom e-handeln och partihandeln 
innebär fler jobb i de delarna så är bedömningen att 
det inte täcker upp tappet i den fysiska handeln i butik 
de kommande åren. 

Enligt Svensk handel kan uppemot 35 000 
arbetstillfällen försvinna till 2030, i det värsta 
scenariot. I ett försiktigare scenario bedöms tappet bli 
8 000 arbetstillfällen. Det innebär en minskning med 
mellan 2 till 7 procent av antalet anställda i branschen 
jämfört med i dag. Även i det värsta scenariot räknar 
man med en lägre tillväxttakt i e-handeln än före 
pandemin. 

– Här ger vi ett intervall var det hamnar med ganska 
försiktiga antaganden i båda fallen, säger Johan 
Davidson, chefsekonom på Svensk handel. 

TT 
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Fakta. Har gått från 
gambling till gaming 
Namn: Ebba Ljungerud. 

Gör: Vd Paradox Interactive. 

Ålder: 48 år. 

Utbildning: M.Sc. Business and Economics, Lunds 
Universitet 

Karriär: Produktchef, kommersiell chef Kindred 
Group, 2014–2018, styrelseledamot Paradox 
Interactive, 2014–2018, vd Paradox Interactive, 
2018–. 

Bor: Stockholm. 

Bästa dataspelen, som inte finns hos Paradox: What 
remains of Edith Finch, The legend of Zelda: Breath of 
the wild och Candy crush. 

Bakgrund. På börsen 
sedan 2016 
Paradox Interactive bildades 1998, och är i dag både 
spelutvecklare och förläggare av spel från andra 
studios. 

De senaste årens stora framgångar grundlades när 
entreprenören Fredrik Wester år 2004 lånade upp 
kapital och gick in som storägare. Han avgick som vd i 
augusti 2018, och är nu styrelseordförande. 

Paradox är sedan 2016 börsnoterat på Nasdaq First 
North i Stockholm. Fredrik Wester äger en tredjedel av 
aktierna enligt databasföretaget Holdings, näst störst 
är investmentbolaget Spiltan, men här finns också flera 
storbanksfonder och kinesiska Tencent. 
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02 CSN tar hand om 
stödet till 
yrkesverksamma 
Det blir CSN som ska sköta det nya stödet till 
vuxenutbildning, erfar DN. Detta är en av de 
viktigare byggstenarna i det Las-paket som 
regeringen lägger fram inom kort. 

I höstas tecknade tjänstemännens organisation PTK en 
principöverenskommelse om ett så kallat nytt 
huvudavtal för den privata arbetsmarknaden med 
Svenskt Näringsliv. Senare anslöt sig de två största LO-
förbunden, IF Metall och Kommunal, vilket orsakade 
stor ilska hos flera av de andra 12 förbunden. 

Under våren har fackförbunden suttit i tre utredningar 
tillsammans med tjänstemän från 
arbetsmarknadsdepartementet för att göra om avtalet 
till fungerande lagar och regler. 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) väntas 
inom kort ge besked om dessa. 

Förslagen ska sedan ut på remiss och behandlas av 
riskdagen. Tanken är att de nya reglerna ska finnas på 
plats före halvårsskiftet 2022. 

Flera fackliga företrädare har tidigare varit tydliga med 
att de förväntar sig att överenskommelsen ska 
översättas i praktisk politik, annars blir det inget 
huvudavtal. 

”Vi från fackligt håll har varit mycket klara med att 
detta är svåra och stora frågor, det har nog mött större 
förvåning hos politikerna, men jag är hoppfull att det 
kommer att lösa sig”, säger en källa med god insyn i 
vårens samtal. 

Paketet innehåller bland annat förändringar i lagens 
om anställningsskydd, Las, som ska göra det lättare för 
arbetsgivaren att anställa och göra sig av med folk. 
Facket har fått betalt genom bland annat ett helt nytt 
statligt stöd för vidareutbildning på arbetstid. Detta 
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kommer, enligt vad DN erfar, att administreras av 
Centrala studiestödsnämnden, CSN. 

För att få det nya stödet krävs att man varit ”etablerad” 
på arbetsmarknaden under minst åtta år, vilket 
betyder minst 16 timmar per vecka under denna tid. 
Man kan få ledigt med betalt för 44 veckors 
heltidsstudier, eller dela upp utbildningen på hel- eller 
deltid. 

Ersättningen är 80 procent av lönen, maximalt 20 500 
kronor i månaden, men utöver detta kan man också få 
”kompletterande studiestöd”, som bekostas av 
arbetsgivarna. Stödet beräknas kosta staten 8 
miljarder kronor årligen, baserat på att drygt 50 000 
personer utnyttjar stödet varje år – varav hälften 
utnyttjar alla 10 stödmånader. 

Hans Strandberg 

hans.strandberg@dn.se 

02 Acast noteras på 
Stockholmsbörsen 
Efter lång tid av spekulationer står det nu klart: 
podcastbolaget Acast ska börsnoteras. I ett 
pressmeddelande skriver bolaget att man noteras på 
Firsth North-listan under andra kvartalet och värderas 
till 6,7 miljarder kronor. 

Företaget som grundades 2013 gjorde rörra året en 
rörelseförlust på 148 miljoner kronor samtidigt som 
intäkterna ökade kraftigt till 592 miljoner kronor. 

TT 
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02 Pandemin slog 
undan fötterna för 
unga i Järva 
När årets Järvavecka börjar i dag onsdag är 
jobben i fokus. 

Järva är också den del av Stockholm som 
drabbats hårdast under pandemin. När vården 
slutade ta in vikarier och butikerna slog igen 
fick Seynab och Sara tänka om – de tog 
truckkort för att få jobb på ett fraktföretag.   

– Jag tyckte det var hopplöst innan jag fick 
hjälp av Jobbtorget i Kista, praktiken har 
hjälpt mig jättemycket, säger Sara, 21 år.  

Hög rapmusik fyller lagerlokalen i ett industriområde i 
Bromma där paket med internetvaror åker fram på 
rullband. Ett hundratal personer sorterar paketen som 
ska transportas till hämtboxar utspridda i butiker och 
på andra platser runt om i länet.  

Vid en av varukorgarna står Sara och hoppas att 
praktikplatsen ska bli ett riktigt sommarjobb, den har 
gett henne en boost under pandemin. 

– Jag tyckte att det var helt hopplöst innan jag fick 
hjälp av Jobbtorget i Kista. Det var svårt att plugga på 
distans. Truckutbildningen och praktiken har hjälpt 
mig otroligt mycket, vi har fett bra handledare, säger 
Sara. 

Hon är en av de unga på Järva som drabbats hårt av 
pandemin. Här är var sjätte ung arbetslös eller i 
aktivitet, dubbelt så många som i nästan alla övriga 
stadsdelar.  

Butiken hon jobbade på i Kista galleria gick i konkurs 
och i höstas försvann även extrajobbet på 
hamburgerrestaurangen. Telemarketingjobben hon 
hoppade på gav knappt betalt så när Jobbtorget i Kista 
erbjöd en truckutbildning tackade hon snabbt ja.  
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Det gjorde även kompisen Seynab som jobbade som 
barnskötare innan pandemin slog till och vill plugga till 
barnmorska när distansundervisningen väl upphör. 

– Corona förstörde allt, förskolor tar inte emot vikarier 
längre i rädsla för att få in smittan. Det är jättetråkigt. 
Innan jobbade jag heltid med långa vikariat på 
förskolor och trivdes jättebra, men med pandemin 
försvann allt, säger Seynab. 

Fyra veckor efter truckkursen fick hon praktik på 
fraktbolaget Instabox i Bromma. 

– Jag trivs jättebra, cheferna frågar inte bara hur det 
går utan även hur jag mår. Det är faktiskt första 
gången som någon frågat det på något av jobben jag 
haft, säger Seynab. 

Fraktbolaget har expanderat under pandemin och har 
sedan starten för några år erbjudit arbete även till 
personer som står långt från arbetsmarknaden. 

– Vi har alltid haft en inkluderande policy, vårt 
arbetsspråk är till exempel engelska, det känns bra att 

kunna erbjuda jobb åt personer som har haft det tufft 
att få jobb under corona, säger Leilei Tong, 
hållbarhetschef på Instabox. 

På Jobbtorget för unga i Kista finns just nu cirka 350 
arbetssökande inskrivna och där börjar man ändå se en 
ljusning jämfört med i höstas. 

– Det har varit tufft för de unga här i Järva, många 
jobbade inom restaurang eller butik, ni ser hur det ser 
ut i gallerian, mycket har stängt, ingångsjobben 
försvann ju i pandemin, äldreomsorgen tar inte ens 
praktikanter och många feriejobb försvann, säger Petra 
Hörnqvist, chef på Jobbtorget Unga i Kista. 

Andelen öppet arbetslösa unga och unga i 
aktivitetsstöd i Rinkeby-Kista har gått från 5 procent i 
april 2019 till en andel på nära 15 procent i april i år.  

Redan i höstas satte arbetsmarknadsförvaltningen in 
extra resurser för att dämpa pandemins effekter. Både 
genom att matcha ungdomar och arbetsgivare och att 
fånga alla unga som inte ens syns i statistiken. 
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– De vi känner störst oro för är de som hade det tufft 
redan innan pandemin, de hamnar ännu längre bort i 
kön och riskerar längre utanförskap. Det är unga med 
funktionsvariationer, med utländsk bakgrund och låg 
utbildning. De måste nu konkurrera med andra unga 
som haft jobb och klarat gymnasiet, säger Anki Garcés, 
strateg för ungdomsfrågor på 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Hon menar att pandemin även gett vissa positiva 
effekter. 

– Det är inte lika nattsvart som det hade kunnat vara. 
Merparten kommer att kunna ta sig tillbaka på 
arbetsmarknaden. Det är många fler som söker studier 
nu och det är ju positivt, säger Anki Garcés. 

En som börjat plugga är 21-åriga Raymond Sjöstedt 
från Rinkeby. När DN träffade honom i höstas hade 
han sökt hundratals jobb utan att ens få komma på 
intervju. Nu har han hoppat på gymnasiet igen för att 
öka jobbchanserna. 

– Jag hade bara ett år kvar när jag hoppade av, för jag 
ville inte bli rörmokare, men nu känner jag att det är 
bättre än inget. Det är bra med en gymnasieexamen 
och jag hoppas vara klar innan året är slut, säger 
Raymond Sjöstedt. 

Distansundervisningen har dock satt käppar i hjulet 
för många. 

– Vi vet att det finns en risk att digitaliseringen 
drabbar de som redan är drabbade hårdast. Det finns 
unga som distansundervisning absolut inte är bra för. 
Ofta de som har sämst förutsättningar, som är 
studieovana, som kanske bor trångt och det är inte alla 
som har datorer hemma, säger Anki Garcés. 

Utmaningen har varit stor under pandemin enligt 
arbetsmarknadsborgarrådet. 

– Vi har fått ta ett jättestort digitalt kliv. Det 
uppsökande arbetet är det viktigaste och det har varit 
jättesvårt att bedriva under pandemin, då blir det ännu 

900



viktigare att hitta nya kanaler för att hitta 
ungdomarna, säger Karin Ernlund (C). 

Stockholms stad har nu börjat samarbeta med andra 
aktörer för att hitta jobblösningar. 

– Vi kan inte bara jobba i våra egna stuprör, vi måste 
jobba med aktörer för att hitta andra parter. Till 
exempel the Global Village som har goda kontakter i 
samhället på Järva. Vi har precis upphandlat arbets-
träning hos Yalla, ett cateringföretag, för kvinnor som 
kanske aldrig jobbat tidigare, säger Karin Ernlund. 

I dag onsdag startar Järvaveckan som bland annat har 
fokus på jobben. Vid sidan av partiledartal erbjuds en 
digital plattform i samarbete med Region Stockholm, 
”Bazaren Järvaveckan” där jobbsökande uppmuntras 
att titta efter arbete. Unga jobbsökande har även 
uppmuntrats att inte bara skriva en traditionell cv utan 
även presentera sig med videos som läggs på 
Instagram. 

– Målet är att tillgängliggöra 2001 jobb i hela landet 
för medborgarna. Företagen lägger ut sina tjänster -
digitalt som jobbsökande kan logga in på för att 
presentera sig och ställa frågor, säger Ahmed 
Abdirahman, som arrangerar Järvaveckan. 

Stiftelsen the Global Village arbetar med flera projekt 
för att skapa jobb för unga i Järva.  

– Vi har nu ett samarbete med H&M, där vi hjälpt 
nästan 100 ungdomar från Järva att söka extrajobb. 
Det visar att det finns en stor vilja från unga här att 
hitta möjligheter. Vi hoppas kunna samarbeta med fler 
stora företag i näringslivet framöver med att hitta 
arbetskraft i landets socioekonomiskt utsatta områden 
som i Järvaområdet, säger Ahmed Abdirahman. 

Jessica Ritzén 

jessica.ritzen@dn.se 

Fakta. Järvaveckan sänds 
digitalt i år 
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Järvaveckan pågår digitalt från den 2 till den 6 juni. 
Den sänds från en studio i Rinkeby under 100 timmar 
på jarvaveckan.se. Utöver partiledartal och politiska 
debatter hålls även en digital jobbasar. 

Syftet är att skapa 2001 arbetstillfällen. Arbetssökande 
får presentera sig själva med en video på Instagram. 
De kan även få coachning och matchning av Syokakan, 
Kakan Hermansson, som är en av programledarna 
under veckan. 
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Penningverksamheter 
hanteras  av 
finansdepartementet 
m fl.
Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931
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Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som 
rör statens ekonomi. Det handlar om 
samordning av statens budget, prognoser och 
analyser, skattefrågor samt styrning och 
förvaltning av statens verksamhet. Dessutom 
ansvarar departementet för frågor som rör 
finansmarknad, bostäder och samhällsplanering 
samt konsumentlagstiftning.
Områden

Områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Ekonomisk politik
• Finansmarknad
• Kommuner och regioner
• Konsumentpolitik
• Offentlig upphandling
• Skatt och tull
• Spelpolitik
• Statlig förvaltning

Om Finansdepartementet

Relaterad navigering

• Finansdepartementets delar i statens 
budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Finansminister
Lena Micko
Civilminister
Åsa Lindhagen
Finansmarknadsminister, biträdande finansminister
Genvägar

Genvägar
• Statens budget
• Prognoser för den ekonomiska utvecklingen
• Ekonomiska åtgärder för 2020 till följd av 

virusutbrottet
• För företagare med anledning av covid-19

Aktuellt från Finansdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ekonomisk-politik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/offentlig-upphandling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/skatt-och-tull/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/statlig-forvaltning/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1285
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=finansdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1285
https://www.regeringen.se/remisser/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/magdalena-andersson/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/lena-micko/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/prognoser/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/


Finansdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/

Myndigheter

• Myndigheten för digital förvaltning 
07 september 2018 från Finansdepartementet  

• Upphandlingsmyndigheten 
25 november 2015 från Finansdepartementet  

• Trygghetsstiftelsen 
25 juni 2015 från Finansdepartementet  

• Miljömärkning Sverige AB (Miljömärkning Sverige) 
19 maj 2015 från Finansdepartementet  

• Statistiska centralbyrån 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statens skaderegleringsnämnd 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statens Personadressregisternämnd  
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Resegarantinämnden 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Kammarkollegiet 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fastighetsmäklarinspektionen 
06 februari 2015 från Finansdepartementet

• Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Första AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Tredje AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Tullverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sparbankernas säkerhetskassa 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatteverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatterättsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-digital-forvaltning/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/upphandlingsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/trygghetsstiftelsen/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/miljomarkning-sverige-ab/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statistiska-centralbyran/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-skaderegleringsnamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-personadressregisternamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/resegarantinamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kammarkollegiet/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/fastighetsmaklarinspektionen/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/allmanna-reklamationsnamnden-arn/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsta-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stipendiestiftelsen-for-studier-av-japanskt-naringsliv/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/tredje-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/tullverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sparbankernas-sakerhetskassa1/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/skatteverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/skatterattsnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1285


• Sjätte AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sjunde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

• Riksgälden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Länsstyrelserna 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Lotteriinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Krigsförsäkringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konsumentverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Kronofogdemyndigheten 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konjunkturinstitutet 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Forskarskattenämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fjärde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•
• Finanspolitiska rådet 

05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Finansinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Ekonomistyrningsverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Bokföringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Arbetsgivarverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Andra AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statskontoret 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens överklagandenämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sjatte-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sjunde-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/riksgalden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/provningsnamnden-for-stod-till-kreditinstitut/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lotteriinspektionen/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/krigsforsakringsnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/konsumentverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kronofogdemyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/konjunkturinstitutet/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forskarskattenamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/fjarde-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/finanspolitiska-radet/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/finansinspektionen/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/ekonomistyrningsverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/bokforingsnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/arbetsgivarverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/andra-ap-fonden/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statskontoret/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-overklagandenamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1285


• Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens servicecenter 
19 december 2014 från Finansdepartementet

• Statens fastighetsverk (SFV) 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens ansvarsnämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Fortifikationsverket 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens tjänstepensionsverk (SPV) 
18 december 2014 från Finansdepartementet  

• Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
18 december 2014 från Finansdepartementet  

• Offentliga sektorns särskilda nämnd 
18 december 2014 från Finansdepartementet
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-tjanstepensions--och-grupplivnamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-servicecenter/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-fastighetsverk-sfv/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-ansvarsnamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/fortifikationsverket/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-tjanstepensionsverk-spv/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/skiljenamnden-i-vissa-trygghetsfragor/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/ny-sida/
https://www.regeringen.se/tx/1285


Magdalena 
Andersson
Finansminister
Finansdepartementet
"Att tillväxten skapas på ett sätt som är 
socialt och ekologiskt hållbart och fördelas 
rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men 
också en fråga där Sverige har goda 
möjligheter att ligga i framkant".

Magdalena Anderssons områden
• Ekonomisk politik
• Skatt och tull

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. (Tull)
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ekonomisk-politik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/skatt-och-tull/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr656.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html


Lena Micko
Civilminister
Finansdepartementet
”Som civilminister är en av mina viktigaste 
uppgifter att se till att kommuner och 
regioner har de förutsättningar de behöver 
för att klara sina uppgifter, inte minst att 
kunna erbjuda medborgarna en god och 
tillgänglig välfärd. För ett Sverige som 
håller ihop är det också viktigt med en 
statlig närvaro över hela landet”

Lena Mickos områden
• Kommuner och regioner
• Konsumentpolitik
• Offentlig upphandling
• Statlig förvaltning

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/offentlig-upphandling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/statlig-forvaltning/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html


Åsa Lindhagen
Finansmarknads- och bostadsminister, 
biträdande finansminister
Finansdepartementet
”Jag är en oroad optimist. Vår generations 
viktigaste uppdrag är att skapa ett 
samhälle som håller även för de som ska 
leva långt efter oss. Därför arbetar jag för 
finansiell stabilitet och ett stabilt 
bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna 
den som fattar klimatsmarta val.”

Åsa Lindhagen områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Finansmarknad

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
Länsstyrelser hör till regeringen 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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr72.html


De 21 länsstyrelserna, 
de 21 regionerna och 
290 kommunerna.

Kommentarer kan ingå i de 
andra områdena 

295 Inrikes DN-artiklar 28 maj - 3 juni 2021

296 Riksdagen och politiska partier

350 Statsrådsberedningen och statsministern

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

389 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

477 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

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

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

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

903 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

911 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -931
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Länsstyrelserna
Uppdaterad 05 februari 2015
Sverige är indelat i 21 län som alla har en 
länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är en statlig samordnande 
myndighet, en servicemyndighet, en 
överklagandeinstans och med 
tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som 
garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs.
Länsstyrelsernas webbplats

• Facebook Twitter

• LinkedIn E-post

Sidan är uppmärkt med följande 
kategorier:

• Finansdepartementet
• Statlig förvaltnin
•

De 21 Regionerna
De 290 Kommunerna
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https://www.lansstyrelsen.se/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&t=L%C3%A4nsstyrelserna
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.regeringen.se/t/6061/sv&text=L%C3%A4nsstyrelserna
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&title=L%C3%A4nsstyrelserna&summary=&source=
mailto:?body=%0d%0aL%C3%A4nsstyrelserna%0d%0ahttp://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&subject=
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/tx/1260


Regeringens ministrar styr inte kommuner och 
regioner men har något inflytande genom 
länsstyrelserna. Det inflytandet är oklart. 
Regeringen har inflytande över kommuner och 
regioner genom statliga myndigheter  men 
myndigheterna  är självständiga och regeringen 
styr dem bara genom allmänna instruktioner.

Därför behövs ett område för länsstyrelsers, 
kommuners och regioners verksamheter. 
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Frånhttp://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

Under regeringen 
lyder Landshövdingar 
med Länsstyrelser. 
Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Länsstyrelserna 
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs.
Länsstyrelsernas webbplats

Publicerad 17 december 2014 · Uppdaterad 05 februari 2015

Länsstyrelsen Blekinge län 

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra senaste nyheter Läsa mer om oss Besöka ett 
naturreservat Våra remisser Ring rätt telefonnummer vid 
kriser

Dalarnas län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Kontakta oss Sök i Länsstyrelsens diarium Hitta publikationer 
Hitta ett naturreservat Läs om landshövding och länsledning
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http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf
http://wimnell.com/omr40zp.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/om-oss/remisser.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-07-23-ring-ratt-telefonnummer.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-lansstyrelsen-i-blekinge/nyheter-och-press/nyheter---blekinge/2018-07-23-ring-ratt-telefonnummer.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-lansstyrelsen-i-dalarnas-lan/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-lansstyrelsen-i-dalarnas-lan/om-oss/vart-uppdrag/landshovding-och-lansledning.html


Gotlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Få utflyktstips Kontakta oss Anmäla bristande djurhållning 
Ansöka om stöd i Landsbygdsprogrammet Jobba hos oss 

•Gävleborgs län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla bristande djurhållning Söka solcellsstöd Titta i vårt 
diarium Veta mer om motortrafik i naturen Veta mer om hotade 
arter (ÅGP) Läsa våra nyheter

Hallands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra nyheter Söka jobb Söka stöd till solceller Läsa våra 
kungörelser Kontakta oss Ansöka om strandskyddsdispens 
Anmäl för miljöprövning av vattenkraft

915

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack/bra-att-veta/utflyktsguide.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/om-lansstyrelsen-gotland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat/djur-och-natur/vilda-djur-och-vaxter/hotade-djur-och-vaxter.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-provning-av-vattenkraft.html


Jämtlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende

Jönköpings län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende 

•Kalmar län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Anmäla att djur far illa Söka karta 
eller geotjänster Läsa fiskeregler Ansöka om medborgarskap 
Publikationer

Kronobergs län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla vattenkraft till miljöprövning Ta del av 
kungörelser Anmälan om vattenverksamhet Söka stöd till 
solceller Kolla lediga jobb
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https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske/fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/jobba-hos-oss.html


Norrbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Veta mer om årets älgjakt Söka i diariet Läsa 
våra senaste nyheter Veta mer om landshövdingen

Skåne län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Söka solcellsstöd Överklaga kommuns beslut Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Söka stiftelser och stipendier 
Ansöka om medborgarskap

Stockholms län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Registrera stiftelse Anmäla att djur far illa Kontakta 
Länsstyrelsen Jobba hos oss

Södermanlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra senaste nyheter Jobba hos oss Veta mer om 
Länsstyrelsen Anmäla vattenverksamhet Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Ansöka om förprövning av 
djurstallar
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https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/algjakt.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/om-oss/landshovding-och-lansledning.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/stipendier.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html


Uppsala län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Söka jobb Läsa kungörelser Skaffa en digital 
brevlåda Söka stöd för naturvård Överklaga kommunens beslut 
Hyra boende i naturreservat

Värmlands län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Se om vi har lediga tjänster Läsa om nya regler för vattenkraft 
2019 Hitta ett naturreservat Läsa nyheter Söka energistöd Delta 
i Regional samverkanskurs - RSK - 2019

Västerbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla bristande djurhållning Anmäla vattenkraft till 
nationell plan för miljöprövning Söka i Länsstyrelsens 
diarium Läsa våra nyheter Ladda ner en publikation 
Jobba hos oss

Västernorrlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Besöka ett naturreservat Läsa våra publikationer Hitta en 
författning Söka i vårt diarium
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https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/stod-till-naturvard.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack/boende-i-naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag/miljo/energi-och-klimat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html


Västra Götalands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra nyheter Kolla status på vattnet och musslor i 
Västerhavet Ansöka om medborgarskap Registrera stiftelse 
Jobba hos oss Komplettera ditt ärende Söka i våra 
karttjänster och geodata

Örebro län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Söka jobb Ladda ner en 
publikation Använda karttjänster och geodata Hitta 
naturreservat eller kulturmiljö

Östergötlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Ansöka om bidrag för vård av kulturhistoriska miljöer 
Ansöka om bidrag till solceller Hitta en vigselförrättare 
Söka stiftelser i vår stiftelsedatabas Samråd för ändring i 
naturmiljön 
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https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/e-tjanster-och-blanketter/komplettering-eller-yttrande-i-ett-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/vigselforrattare.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/stiftelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html


Kommuner och 
landsting (regioner) 

Kommunallag (2017:725)
Svensk författningssamling 2017:725
SFS nr: 2017:725
Departement/myndighet: Finansdepartementet K 
Utfärdad: 2017-06-22 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 

SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext

Innehåll:
• 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
• 2 kap. Kommunala angelägenheter
• 3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
• 4 kap. Förtroendevalda
• 5 kap. Fullmäktige
• 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
• 7 kap. Anställda
• 8 kap. Delaktighet och insyn
• 9 kap. Kommunal samverkan
• 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
• 11 kap. Ekonomisk förvaltning
• 12 kap. Revision
• 13 kap. Laglighetsprövning
• Övergångsbestämmelser
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http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2017:725
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2017:725


Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: 
Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. 
Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras 
hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa 
upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Innehåll:
Sida
    3 Sveriges regioner.
  10 Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och

2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
Kompletteringar har skett den 14 och 16 maj 2016:
För varje län har lagts till:
* Skattesatser 2016 i kommuner, län riket. Uppgifter från SCB.
* Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun år 2014 för
kvinnor och män. Uppgifter från SCB.
* Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad,
Uppgifter från boverkets intervjuundersökningar presenterade i
maj 2016.
* Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och
kommun År 2014. Uppgifter från SCB.
* Svenskt Näringslivs hemsidor för länen.
* Arbetsförmedlingarna i länen.
* Handelsbanken

  11 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands 
län.
  29 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
  55 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
  74 4) Gotlands och Stockholms län.
  84 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.

106 6) Blekinge och Skåne län.
119 Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och 

småort per kommun 2005 (enligt SCB)
121 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och

Jämtlands län.
144 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,

Västmanlands och Örebro län.
177 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
200 4) Gotlands och Stockholms län.
212 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
246 6) Blekinge och Skåne län.

267 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala
indelning.

277 Några kommentarer den 14 maj 2016.

280 Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket och
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.

293 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala
miljöer de vistas i.

294 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
297 Utvecklingens krafter
298 Systemet för mänskliga verksamheter
301 Den fundamentala påverkanskedjan
303 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
307 Näringslivet.
308 Svenskt Näringaliv
317 Arbetsförmedlingen
324 Handelsbanken 
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http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf


Från SKR.se 28 dec 2019

Sveriges kommuner och regioner

Meny 
Arbetsgivare, kollektivavtal 
 
Demokrati, ledning, styrning 
 
Ekonomi, juridik, statistik 
 
Hälsa, sjukvård	  
 
Integration, social omsorg	  
 
Näringsliv, arbete, digitalisering 
 
Samhällsplanering, infrastruktur


Skola, kultur, fritid  
 
Förskola, grund- och gymnasieskola  
 
Kultur, fritid  

Om SKR
• Lediga jobb Remisser Styrelsehandlingar och beslut Styrelse 

och beredningar Kansliorganisation Om SKR

Mer från SKR
• Kurser och konferenser Rapporter och skrifter Cirkulär 

Webbsändningar Nyhetsbrev Press Lärande exempel Bloggar

Kommuner, regioner
• Kort om kommuner och regioner Kommuner, lista Fakta 

kommuner och regioner Regioner, lista

Hjälp  
English pages  
Lättlästa sidor  
Webbkarta  
A-Ö index

Webbhandboken
I webbhandboken samlar vi alla riktlinjer, instruktioner och annat som 
krävs för att kunna göra ett bra jobb med sidorna på SKR:s 
webbplatser.
Sök i webbhandboken
Om webbhandboken
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning.7.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
https://skr.se/halsasjukvard.8.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg.26.html
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering.62.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
https://skr.se/skolakulturfritid.27.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola.85.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid.86.html
https://skr.se/tjanster/omskr/ledigajobbpaskr.863.html
https://skr.se/tjanster/omskr/remissyttranden.852.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen.2683.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
https://skr.se/tjanster/omskr/kansliorganisation.501.html
https://skr.se/tjanster/omskr.409.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter.27495.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular.15013.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/webbsandningar.25064.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/nyhetsbrevprenumeration.985.html
https://skr.se/tjanster/press.408.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/larandeexempel.27322.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr.28252.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner.431.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.1246.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html
https://skr.se/tjanster/englishpages.411.html
https://skr.se/tjanster/englishpages.411.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor/webbkarta.16.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor/webbkarta.16.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/ao.1122.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/ao.1122.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/omwebbhandboken.9609.html


Om SKR
SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlems-
organisation för alla kommuner och regioner.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och 
regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte 
och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell 
rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och 
regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är 
verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser 
inom många ämnen.
SKR:s medlemmar

Sveriges största arbetsgivarorganisation
SKR är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. De är 
tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKR har till 
uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor.
Arbetsgivarfrågor

Det går att göra skillnad
SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga 
omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den 
riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i 
förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning 
arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som 
internationellt.
Internationellt
Lättläst information om Sveriges Kommuner och Regioner

Fakta om kommuner och regioner
Antal kommuner och regioner
Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun 
räknas in både under kommuner och regioner. Gotland är kommun 
med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också 
rätt att kalla sig region.

Så styrs regionerna
Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det 
betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och 
kontrollera hur regionerna utför sina uppdrag.
Så styrs regionerna

Så styrs kommunerna
Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som 
finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, 
socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts 
direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora 
möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina 
uppdrag.
Så styrs kommunerna

Kommungruppsindelning
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2017. 
Här finns en beskrivning av den reviderade kommungruppsindelning 
som gäller från 1 januari 2017.
Kommungruppsindelning
Läns- och kommunregister
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https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner.431.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal.hsida.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt.400.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/sastyrsregionerna.1790.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochregionen/sastyrskommunen.735.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html


Här finner du en lista över alla län och vilka kommuner de innefattar 
samt en lista med landets alla kommunkoder och en karta över 
Sveriges kommuner.
Länsregister
Kommunkoder
Kommunindelning, karta från SCB (PDF, nytt fönster)

Kostnader och intäkter för kommuner och regioner
Vi har sammanställt statistik kring hur kommunernas och regionernas 
kostnader och intäkter är fördelade. Du finner bland annat tabeller med 
övergripande uppgifter om kommunernas och landstingens resultat, de 
siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.
Fakta om kommunernas och regionernas kostnader och intäkter

Antal anställda i kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner är tillsammans arbetsgivare för mer 
än en miljon människor. Mer exaka och uppdaterade uppgifter hittar 
du på våra statistik-sidor.
Personalstatistik

Rena fakta om kommuner och regioner
Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner och 
regioner och den verksamhet som de ansvarar för. 
Många gånger är uppfattningarna korrekta och relevanta och bidrar till 
att förbättra våra välfärdstjänster. Andra gånger baseras de på 
bristfällig fakta, onyanserade resonemang och oproportionerliga 
slutsatser. Orsaker och verkan, resultat och resursfördelning – det är 
inte alltid det låter sig förklaras i korta, slagkraftiga rubriker.
Vi har därför tagit fram en skrift där vi samlat fakta om kommuner och 
regioner i ett försök att ge hela bilden, eller den bild som sällan visas.
Välfärden i siffror

Läs vidare
Därför är självstyrelse bra
Styra Sverige, så fungerar det
Lista på kommuner som återtagit benämningen stad
Stads- och kommunhistoriska institutet
Kartor, SCB:s webbplats

Informationsansvarig
• Björn Kullander Handläggare

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och 
arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är 
en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroende-
valda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner 
hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta SKR
Adress och övrig kontaktinformation
08-452 70 00
info@skr.se

• Facebook
• Twitter
• YouTube
• RSS
• Prenumerera på webbinnehåll
• SKR:s webbhandbok
•   Om webbplatsen
•   Kakor
•   Personuppgifter - GDPR
•   Förbättra webbplatsen 
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Kommungruppsindelning 2017

Här är en beskrivning av SKLs kommungruppsindelning 2017 som 
gäller från den 1 januari 2017. Det är en omarbetning av den tidigare 
kommungruppsindelningen från 2011.

Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och 
analyser i olika statistiska sammanhang och är utarbetad på 
Statistiksektionen, SKL.

Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, 
där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat 
från SCB:s olika databaser.

Förändringar jämfört med tidigare indelning
Huvudprincipen för den nya indelningen har varit storlek på tätorten, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Grupperna storstad och 
större städer bygger nu på antal invånare i den största tätorten i 
kommunen istället för som tidigare, invånarantalet i hela kommunen. 

En ny grupp, mindre stad/tätort, har tillkommit och pendlingsmönstren 
i omkringliggande kommuner har fått ökad betydelse. Grupperna 
varuproducerande kommuner och kommuner i tätbefolkad respektive 
glesbefolkad region har utgått. Gruppen turism-och besöksnärings-
kommuner finns kvar, men med förändrad definition.

Beskrivning av grupperna
För en mer utförlig och detaljerad beskrivning, se publikationen 
Kommungruppsindelning 2017.

A. Storstäder och storstadsnära kommuner
A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 invånare i den största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller 
storstadsnära kommun.

B. Större städer och kommuner nära större stad
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 invånare i den största tätorten.
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre 
än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre 
än 40 000 invånare i den största tätorten.
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där 
minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan 
mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun.
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 
invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 
procent).
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun 
med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, 
omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till 
invånarantalet.
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Översiktstabell och lista på indelning 2017 (Excel, nytt fönster)
Classification of Swedish municipalities 2017 (engelsk översättning) 
(PDF, nytt fönster)

Publikationer
Kommungruppsindelning 2017 (PDF, nytt fönster)

https://skr.se/tjanster/
omwebbplatsen/omkakor/
webbkarta.16.html
Webbkartan visar alla sidor som finns på webbplatsen.
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I systemet för mänskliga verksamheter 
ligger verksamheterna för demokrati i 
område 3 :

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

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

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

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

Områdena 31-34 innehåller politiska vetenskaper som inte för politik 
utan bara studerar politiker och politik.

Området 35 innehåller verksamheter som förtroendevalda i allmänna 
val ägnar sig åt: folkvalda församlingar på olika nivåer. FN EU, 
riksdagar, kommuner och folkvalda regioner 
.
Områdena 36-39 innehåller verksamheter som försöker påverka de 
förtroendevalda,  i första hand politiska partier, politiska organisat-
ioner  och personer.

Den svenska regeringen och kommunerna och regionerna ska ägna sig 
åt att undersöka vad som har gjorts, görs, kan göras och bör göras 
och vilka beslut som bör fattas. Riksdagen beslutar om vad de tre 
kategorierna ska ägna sig åt. 

Kommunerna har lag för sina verksamheter och ska sörja för kommun-
inånarnas välfärd. Regionerna har vissa av delar av välfärden under sitt 
beskydd, huvudsakligen sjukvård och kommunikationer. De kan 
komma i konflikt med kommunerna när gränserna är suddiga.

För regeringen gäller att den ska se till välfärden i hela landet och 
kommer i konflikt med kommuner och regioner, bland annat ifråga om 
problem med coronasjukan, men mycket ifråga om socialtjänst för 
barn, gamla och personer med problem. Hushållen ska ha goda 
förhållanden och ha god service ifråga om gemnesamma saker, som 
utredningar, försvar, vägar, tillgång till bostäder, skolor, socialtjänst. 
handel och kulturella verksamheter o s v..

FN och dess organisationer, EU m m  har krav på svenska förhållanden 
som  den svenska regeringen måste beakta. Regeringen har mycket att 
bestyra och ska anpassa sig till både problem under och över 
regeringens nivå.

Regeringen består av departement och ministrar enligt följande : 
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Systemet för mänskliga verksamheter utom 
område 3
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
3 områden:

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 
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6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.  30 områden:

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

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 
SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
SW   . 645 Användning av inventarier o d. 
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
SW   . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d. 
SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  

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

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

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.  

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

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

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

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

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.
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8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
12 områden:
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

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

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

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

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

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

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

Regionstyrelserna kan ligga direkt under regeringen eller  ha 
myndighetskaraktär.
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http://wimnell.com/omr82.html
http://wimnell.com/omr83.html
http://wimnell.com/omr84.html
http://wimnell.com/omr85.html
http://wimnell.com/omr86.html
http://wimnell.com/omr87.html
http://wimnell.com/omr88.html
http://wimnell.com/omr89.html
http://wimnell.com/omr9.html
http://wimnell.com/omr90.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr92.html
http://wimnell.com/omr93-99.html
http://wimnell.com/omr93.html
http://wimnell.com/omr94.html
http://wimnell.com/omr95.html
http://wimnell.com/omr96.html
http://wimnell.com/omr97.html
http://wimnell.com/omr98.html
http://wimnell.com/omr99.html
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf


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

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

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

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

Man kan skilja mellan planeringar och beslut. Planeringarna ska följa 
processerna hur det var och är, kan bli och bör bli. 

Kommunerna och de själständiga regionerna måste förbättras enligt 
vad man lärt sig nu. Det som tillkommer är den statliga planeringen, 
som lider av stor brist nu. 
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